EMPRESA
A Interfina nasceu em 2010 com o objetivo de
criar soluções inovadoras em agroquímicos,
desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e colaborem com
eficácia no combate as pragas.
Baseada em pesquisas e na responsabilidade
de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a satisfação de seus clientes.
Atuando na área de produtos domissanitários
e agrícolas há mais de trinta anos, sua diretoria juntou a experiência do passado, que se
traduz em solidez no presente.
Uma empresa 100% brasileira que investe
no mercado nacional, que gera empregos e
acredita na força do trabalho e principalmente
no Brasil.

MISSÃO
Produzir produtos agrícolas, florestais e de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes,
bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

VISÃO
Ser uma empresa brasileira do setor de agroquímicos conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho
digno com qualidade de seus produtos e respeito
aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

VALORES
Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação,
tecnologia.
Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

LINHA PROFISSIONAL

ABIFEM PRIME
Indicação: ABIFEM PRIME é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate de baratas, mosquitos,
moscas, pulgas, carrapatos estrela, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.
Dose e modo de uso:

Insetos rasteiros: como baratas, pulgas e percevejos de cama:
aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os
insetos se abrigam e transitam.
Insetos voadores: como mosquitos e moscas: aplicar a calda
em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).
Carrapatos: aplicar a calda nos locais infestados, tais como:
gramados, quintais, pisos e paredes externas, etc.
Cupins de madeira seca: para tratamento preventivo, aplicar
a calda através de pulverização ou pincelamento. Tratamento
curativo: identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a
calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o
produto atinja todas as galerias infestadas.
Cupins subterrâneos: Na pré-construção, fazer barreira química
horizontal, aplicando a calda no solo conforme dose recomendada. Pós-construção: fazer barreira química no perímetro da
construção a ser protegida, através de orifícios distanciados
aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto
é injetada.
Composição: Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p e
Bifentrina 10% p/p.
Apresentação:

Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
BARATAS
PULGAS
MOSQUITOS
MOSCAS
CARRAPATOS
PERCEVEJOS DE CAMA
CUPINS SUBTERRÂNEOS
CUPINS DE MADEIRA SECA

SPOKING
Indicação: SPOKING É um larvicida, regulador de
crescimento de insetos, em formulação concentrado emulsionável que atua interferindo no desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores de
doenças, como o mosquito Aedes aegypti, vetor da
dengue, febre amarela, chikungunya, zika virus e
o Culex quinquefasciatus, vetor da filariose.
Dose e modo de uso:
Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em coleções de água
não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos,
poças, águas de inundação, fossas, valas, mangues,
barragens e outros locais que sirvam como criadouros
de mosquitos.
É importante compatibilizar a vazão do equipamento
a ser usado, com a área a ser tratada, a fim de que
toda a superfície do criadouro onde houver larvas receba calda em quantidade suficiente para eliminá-las.
O ciclo de tratamento deve ser repetido, conforme
avaliação técnica.
Utilizar o produto conforme a tabela abaixo:
Quantidade de
SPOKING

Quantidade de
diluente

5ml

10L de água

Área

Composição: Piriproxifem 10,0% p/p
Apresentação:
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
LARVAS DE MOSQUITOS
(Culex quinquefasciatus, vetor da filiariose e
Aedes aegyti, vetor da dengue, febre amarela,
chikungunya e zika virus)

INTERPLENO
Indicação: INTERPLENO é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate a
baratas e formigas.
Dose e modo de uso:
Diluir o produto de acordo com a tabela abaixo:

FORMIG A

LOCAIS DE APLICAÇÃO: Para o combate a baratas e
formigas aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e
em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.
Após a diluição, deve-se evitar que o equipamento
fique em repouso, movimentando-o frequentemente, a
fim de evitar a decantação do produto.
Composição: Thiametoxam 14,10% p/p
Lambda-Cialotrina 10,60% p/p
Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
BARATAS
FORMIGAS

BIRLANE – DUO SC
Indicação: BIRLANE-DUO SC, é um inseticida formulado com Imidacloprido e Fipronil,
que associados potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, formigas
cortadeiras, moscas, baratas, pulgas e cupins subterrâneos. Para aplicação por profissionais da área.
Dose e modo de uso:
Formigas: Diluir 25ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada sobre as formigas e nos locais onde há atividade das mesmas, como nos olheiros e nas trilhas, na dose
de 200ml/m².
Baratas e Pulgas: Diluir 50ml do produto em 10L de água para cada 200m² de área. Aplicar
através de pulverizador diretamente sobre os insetos ou nos seus esconderijos e proximidades
como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.
Moscas: Diluir 50ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada, através de
pulverização nos locais onde há maior concentração das moscas, na dose de 200ml/m².
Cupins Subterrâneos: Diluir 10ml do produto em 10L de água e antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no piso, junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre
cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré
construção), escavar uma trincheira de 30cm de
profundidade por 15cm de largura. Preparar a
calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a
5L de calda por metro linear. Para tratamento de
superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L
de calda por m².
Composição:
Fipronil 2,5% p/v e Imidacloprido 10% p/v
Apresentação:
Frascos 30ml (caixas display contendo 24 unidades)
Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades
Especializadas

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS
MOSCAS
PULGAS
BARATAS
CUPINS SUBTERRÂNEOS

YMIDALAM 200 SC
Indicação: YMIDALAM 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido e Lambda-Cialotrina,
que associados potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, baratas, moscas,
traças, aranhas, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.
Dose e modo de uso:
Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40ml do YMIDALAM 200 SC para 10L de água a cada 200m² de
área. Aplicar o produto em frestas, fendas e em locais onde há atividades das baratas.
Traças: Diluir 60ml do produto em 1L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades
das traças.
Aranhas: Diluir 80ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das aranhas.
Formigas: Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das formigas, na dose de 100ml por m².
Moscas: Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar nos locais onde há maior concentração das
moscas na dose de 200ml por m².
Cupins Subterrâneos: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no piso,
junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com
distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces
e em pré construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a
calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L por m².
Cupins de Madeira Seca: Diluir 20ml do produto em 10L
de água e aplicar através de injeção diretamente nos
orifícios da madeira a ser tratada ou por pulverização
nas áreas infestadas pelos cupins na dose de 100ml por
m² de área.
Composição:
Imidacloprido 10% p/v e Lambda Cialotrina 5% p/v

Apresentação:
Frascos de 30ml (caixas display
contendo 24 unidades)
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo
6 unidades)
Venda Restrita a Entidades
Especializadas

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS
MOSCAS
BARATAS
TRAÇAS
ARANHAS
PERCEVEJOS DE CAMA
CUPINS SUBTERRÂNEOS
CUPINS DE MADEIRA SECA

BIFENTHRINE 200 SC
Indicação: BIFENTHRINE 200 SC é um inseticida em suspensão
concentrada, indicado para o combate a baratas, pulga, mosquitos, moscas, carunchos, barbeiros, percevejos de cama, aranhas,
escorpiões, cupins de madeira seca e subterrâneos.
Dose e modo de uso:
Cupins de madeira seca:
Diluir 30ml do produto em
10L de água. Essa quantidade de calda é suficiente
para tratar uma área de
200m². Para o tratamento
preventivo: aplicar a calda
através de pulverização ou
30ml a 50ml
pincelamento. Para o tratamento curativo: identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a
calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto
atinja todas as galerias infestadas.
Cupins subterrâneos: Pré-construção: fazer barreira química horizontal, aplicar a calda no solo conforme dose recomendada. Pós-construção: fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do
outro, onde a calda do produto é injetada. Diluir 60ml do produto em
10L de água e aplicar 4L de calda por metro linear.
Insetos rasteiros como baratas, pulgas, barbeiros e percevejos de
cama: aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos
se abrigam e transitam.
Insetos voadores, como mosquitos e moscas: aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).
Aranhas e escorpiões: aplicar a calda em locais infestados, principalmente locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos,
madeira e entulhos etc. Formar uma barreira protetora ao redor de edificações.
Carunchos: Aplicar em áreas internas e externas, tais como pisos, paredes, nos locais escuros, frestas, rachaduras, cantos, estrados de
madeira e entulhos.
Composição: Bifentrina 20% p/p
Apresentação:
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

INTERFOUR 200 SC
Indicação: INTERFOUR 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido, eficiente principio
ativo no controle das formigas, formigas cortadeiras e cupins subterrâneos, para aplicação por
profissionais da área.
Dose e modo de uso:
Formigas: Diluir 20ml do Interfour 200 SC em 10L de água e aplicar 100ml da calda preparada por
m² de área.
Cupins subterrâneos: Prepare uma calda com 25ml de Interfour 200 SC para cada 10L de água.
Tratamento preventivo na pré-construção: Aplicar sobre a terra utilizando entre 4 e 6L de calda por m²
da área do futuro imóvel.
Sobre o cascalho ou brita aplicar 6L de calda por m² em área total e bem próximo ao alicerce do futuro
imóvel. Pulverizar o perímetro das fundações, utilizando entre 2 e 2,5L de calda para cada metro linear
no caso de valas com 15cm de largura e 15cm de profundidade, e entre 4 e 5L de calda para cada
metro linear no caso de valas com 30cm de largura e profundidade mínima de 1,2m até o nível do piso.
Tratamento curativo pós-construção: Inicie o tratamento perfurando o piso ao longo do perímetro das
paredes e estruturas a cada 30cm até atingir o solo. Aplique 4,5 a 6L de solução por metro linear,
formando assim uma barreira contínua. Em paredes de blocos, forme uma barreira perfurando-os,
no máximo, a cada 15cm, iniciando a uma altura de 20cm do solo. Aplique 2,5L de calda para cada
metro linear.
Composição: Imidacloprido 20% p/v
Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

TRIAFOL 250 WG
Indicação: TRIAFOL 250 WG é um inseticida formulado com Tiametoxam, um eficiente princípio ativo solúvel
em água, eficaz no controle dos cupins de madeira seca
(Cryptotermes brevis), formigas (Monomorium floricola)
e moscas (Musca domestica). Para aplicação por profissionais da área.
Dosagem: Diluir 20g do produto em 10L de água. A calda preparada é suficiente para aplicação em 200m².
Modo de usar:
Moscas: Aplicar a calda preparada diretamente onde as
moscas pousam ou se concentram, através de pulverização
ou pincelamento.
Cupim de madeira seca: Aplicar a calda preparada diretamente nas madeiras infestadas pelos cupins, através de
pulverização ou injeção.
Formigas: Aplicar a calda preparada sobre as formigas ou
diretamente nos formigueiros através de pulverização.
Composição: Tiametoxam 25% p/p
Apresentação:
Frascos de 100g (caixas contendo 12 unidades)
Pacotes de 1kg (caixas contendo 20 unidades)
Caixas de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo
4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
CUPINS DE MADEIRA SECA
FORMIGAS
MOSCAS

DDVIP 1000 CE
Indicação: DDVIP 1000 CE é um inseticida concentrado emulsionável, indicado para o controle de baratas, moscas e mosquitos.
Dose e modo de uso:
O produto deve ser aplicado através de pulverizador manual ou
motorizado, em locais onde os insetos se abrigam, pousam ou
transitam como: frestas, fendas, rodapés, cantos, buracos, esgotos,
ralos, etc.
Diluir 50ml do DDVIP 1000 CE em 10L de água no tanque do pulverizador. Dosagem: 50ml de calda por m².
Manter o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45cm
dos locais de aplicação. Em rachaduras, fendas e frestas recomenda-se utilizar pulverizador equipado com bico que produza jato
único.
Composição: Diclorvós 80,77 % p/p
Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

MOSQFLY
Indicação: MOSQFLY é um larvicida, em formulação pó molhável, indicado
para o combate de larvas de moscas e mosquitos.
Dose e modo de uso:
Moscas: Diluir 400g em 10L de água. Aplicar com equipamentos manuais ou
motorizados, na dosagem de 100ml/m². A aplicação deve ser feita em todos
os criadouros de moscas, como lixões, esterqueiras e todos os locais onde haja
matéria orgânica em decomposição, onde sejam detectadas a presença de moscas
na fase larvária.
Mosquitos: Diluir 100g em 10L ou quantidade de água suficiente para cobrir
a área desejada. Suficiente para cobrir uma área de 1 hectare. Aplicar com
equipamentos manuais ou motorizados em reservatórios de água onde
sejam detectadas a infestação de mosquitos na fase larvária.
Composição: Diflubenzuron 25% p/p.
Apresentação:
Pacotes de 1Kg (caixa contendo 20 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

O ALDRIN VOLTOU!
O ALDRIN AGORA É DA
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.
ALDRIN 400 PM
Indicação: ALDRIN 400 PM, é um inseticida em pó molhável,
formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle
das formigas, baratas, aranhas, escorpiões, mosquitos, triatomíneos e cupins subterrâneos, para aplicação por profissionais da área, nas construções, pós construções residencial,comercial, industrial e logradouros públicos.
Dose e modo de uso:
Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em
água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar
uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.
Formigas e baratas: 25g (um sachê)/10L - 50ml/m² de área.
Aranhas e escorpiões: 75g (3 sachês)/10L - 50ml/m² de área.
Mosquitos e triatomíneos: 75g (3 sachês)/10L - 40ml/m² de área.
Cupins Subterrâneos: Diluir 25g (1 sachê)/10L de água. Antes
da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios
no piso de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20 a 30cm
de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração.
No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré-construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do
equipamento e aplicar 3 a 5L de calda por metro linear. Para
tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3 a 5L
por metro quadrado.
Composição: Bifentrina 4,0% p/p
Apresentação:
Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)
Caixas de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4
unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS
BARATAS
ARANHAS
ESCORPIÕES
MOSQUITOS
TRIATOMÍNEOS
CUPINS SUBTERRÂNEOS

ALDRIN 25 CE
Indicação: ALDRIN 25 CE é um inseticida formulado com Fipronil, eficiente princípio
ativo no controle das formigas, baratas, cupins subterrâneos e cupins de madeira seca,
para aplicação por profissionais da área.
Dose e modo de uso:
DOSE/10 LITROS DE ÁGUA
Formigas e baratas: Aplicar a cal- PRAGA ALVO
25 ML
da inseticida em uma área de até FORMIGAS
BARATAS
50 ML
200m².
Cupins de madeira seca: A dilu- CUPINS DE MADEIRA SECA
50 ML
ição do ALDRIN 25 CE deve ser CUPINS SUBTERRÂNEOS
50 ML
feita utilizando-se solventes orgânicos como isoparafina ou querosene desodorizado. Aplique o produto através de injeção
ou pincelamento da calda nas áreas de acesso dos cupins. Aplicar na madeira em partes
não impermeabilizadas com vernizes, fórmicas, ou tintas para colocação do produto.
Cupins subterrâneos:
Pré-construção - Tratamento de superfície: Aplique de 4L a 6L da calda inseticida por m²
diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. Injeção no solo: Aplique
a calda formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, depositando 5L
da calda por metro linear. Em trincheira: Cavar uma trincheira, que deverá ter 30cm de
profundidade x 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da
estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta
quanto a terra a ser reposta.
Pós-Construção - Injeção em superfícies horizontais: Comece o tratamento perfurando o
piso, ao redor das paredes e estruturas, a cada 30cm até atingir o solo, injetando 5L de
calda para cada metro linear, formando uma barreira protetora contínua.
Injeção em superfícies verticais: Em paredes de alvenaria (tijolo vazado), faça perfurações no máximo a cada 20cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com
o piso teto ou paredes laterais e aplique 200ml de calda por orifício. No caso de blocos de
concreto ou cerâmica, faça perfurações no máximo a cada 10cm, respeitando a distância
de 10 a 20cm do encontro com o piso, teto ou paredes laterais. Aplique 200ml de calda
por orifício.
Aplicação em trincheira: Cavar uma trincheira, que deverá apresentar 30cm de profundidade por 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da
estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta
quanto a terra a ser reposta.
Composição: Fipronil 2,5% p/v
Apresentação:
Frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

CROPNIL 200 SC
Indicação: CROPNIL 200 SC é um inseticida formulado com Fipronil, um eficiente
princípio ativo no controle das baratas, pulgas, carrapatos, cupins subterrâneos,
cupins de madeira seca e brocas de madeira seca. Para aplicação por profissionais
da área.
Doses:
Baratas: Diluir 50ml em 10L de água.
Pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos: Diluir 10ml em 10L de água.
Cupins de madeira seca e brocas de madeira seca: Diluir 5ml em 10L de água.
Modo de uso:
Aplicações em superfícies: Utilizar pulverizador manual equipado com
bico tipo leque, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada.
Aplicações através de injeção de solo: Aplicar diretamente sobre o
solo, formando uma barreira protetora horizontal.
Composição: Fipronil 2,5% p/v
Apresentação:
Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EXPURGRAN 25 CE
Indicação: EXPURGRAN 25 CE é um inseticida formulado com Bifentrina, princípio ativo do
grupo Piretróides, eficaz no controle de moscas, pulgões, cochonilhas, baratas, mosquitos,
cupins de madeira seca e brocas e em desinfestação no controle de carunchos e traças dos
cereais, para aplicação por profissionais da área.
Dose e modo de uso:
Moscas, pulgões, cochonilhas, traças e carunchos: Diluir 100ml do EXPURGRAN 25 CE em 10L
de água e aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada, a calda é suficiente
para tratar 100m².
Baratas e mosquitos: Diluir 100ml em 10L de água e pulverizar 50ml da calda por m² em superfícies e esconderijos.
Cupins de madeira seca e brocas de madeira seca: Diluir 100ml em 10L de solvente e pulverizar
50ml da calda por m² de madeira ou injetar nos orifícios.
Moscas, mosquitos, traças e carunchos:
Termonebulização: Diluir 20ml de Expurgran 25 CE por litro de óleo mineral e aplicar 1 litro de
calda em uma área de 10.000 m².
UBV: Diluir 40 ml de Expurgran 25 CE por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de
calda em uma área de 10.000 m².
Composição: Bifentrina 2,5% p/v
Apresentação: Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EXPURGRAN
Indicação: EXPURGRAN, é um inseticida e formicida em pó formulado com o principio ativo Bifentrina, eficaz no controle de formigas lava-pés, formigas cortadeiras, moscas, pulgas, baratas, cupins, cascudinhos e em desinfestação no controle de carunchos e traças dos
cereais, para aplicação por profissionais da área.
Dose e modo de uso:
Formiga, cascudinho, cupim, caruncho e traça: Aplicar 40g/m² de EXPURGRAN através de
polvilhamento nos focos de infestações, frestas, fendas em assoalhos, conduítes, caixas de gordura, esgoto e na infestação de armazéns, barracões e depósitos.
Barata e pulga: Aplicar 50g/m² do produto através de polvilhadeira manual em rodapés, frestas,
buracos, rachaduras, assoalhos e outros locais onde os insetos vivem e transitam. Em tubulações
elétricas e telefônicas, polvilhar uniformemente, até alcançar toda a extensão da tubulação.
Composição: Bifentrina 2,0% p/p
Apresentação: Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializada

CYPERGRAN 250 CE
Indicação: CYPERGRAN 250 CE é um inseticida formulado com Cipermetrina, principio
ativo do grupo Piretróide, eficaz no controle das formigas, baratas, mosquito da dengue
(Aedes aegypti), moscas, traças e pulgas, para aplicação por profissionais da área em
construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.
Dose e modo de uso:
• Aplicações superficiais (pulverização) - contra formigas, baratas, pulgas, traças, mosquitos e
moscas: diluir 50ml em 10L de água para cada 200m² de área.
• Aplicações espaciais (UBV) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene.
Área: 0,5L/10.000 m².
• Aplicações espaciais (FOG) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene.
Área: 2,0L/10.000 m².
Composição: Cipermetrina 25% p/v
Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

TOXCID 25 CE
Indicação: TOXCID 25 CE é um inseticida formulado com
Deltametrina, princípio ativo do grupo dos Piretróides, eficaz
no controle de pulgas, carrapatos, baratas, moscas, traças,
brocas-de-madeira, mosquitos e cupins de madeira seca.
Dose e modo de uso:
Pulgas e Carrapatos: Diluir 30ml do TOXCID 25 CE em 1L de
água. Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou regador nas áreas onde há infestação das pragas. A
calda preparada é suficiente para 20m² de área.
Traças e Baratas (Periplaneta americana): Diluir 80ml do produto em 10L de água para 200m² de área.
Baratas (Blatella germânica): Diluir 100ml do produto em 10L
de água para 200m² de área.
Moscas: Diluir 60ml do produto em 10L de água para 200m²
de área.
Mosquitos: Diluir 40ml do produto em 10L de água para 200m²
de área.
Mosquitos - Termonebulização (FOG): Diluir 20ml do produto
em 1L de solvente.
Termonebulização: Diluir 20ml do produto por litro de óleo mineral e aplicar 1L de calda em uma área de 10.000 m².
UBV: Diluir 40 ml do produto por litro de óleo mineral ou vegetal
e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m².
Cupins de Madeira Seca e Brocas-de-madeira: Para injeção/
pulverização/pincelamento diluir 60ml do produto em 10L de
isoparafina (solvente orgânico).
Composição: Deltametrina 2,5% p/v
Apresentação:
Frascos de 30ml (caixas display contendo 24 unidades)
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

MALAGRAN 500 CE
Indicação: MALAGRAN 500 CE é um inseticida formulado com Malathion, eficaz no
controle de mosquito da dengue (Aedes aegypti), mosquito da malária (Anophelis sp) e
pulgões, para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.
Dose e modo de uso: Diluir 20ml do MALAGRAN 500 CE em 1L de água no tanque do
pulverizador, em seguida, aplicar a calda preparada diretamente nas fendas e frestas, onde
os insetos possam se alojar, na dose de 50ml por m² de área.
Pulverização: Pulgões - Diluir 5ml/1L de água e aplicar 50ml de calda inseticida por m²
uniformemente nos locais de infestação.
FOG: Mosquitos - Diluir 100ml/1L de óleo mineral e aplicar 2L de calda inseticida a cada
10.000 m².
UBV: Mosquitos - Diluir 400ml/1L de óleo mineral ou vegetal e aplicar 0,5L de
calda inseticida a cada 10.000 m².
Composição: Malathion 5,0% p/v
Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

LETALREX
Indicação: LETALREX é um moluscicida formulado com o princípio ativo Metaldeído, eficaz na desinfestação das lesmas (Sarasinula linguaeformis) e caramujos (Achatina fulica). Para ser aplicado em construções e pós-construções
de imóveis residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos por
profissionais da área.
Dosagem: de 7g a 14g do produto por 10m².
Modo de uso: Aplicar diretamente na área a ser tratada.
Composição: Metaldeido 5,0% p/p
Apresentação:
Sacos de 1kg contendo 5 sachês de 200g (caixas contendo 20 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

BENDIOCID 40 PM
Indicação: BENDIOCID 40 PM é um inseticida em formulação pó
molhável, indicado para o combate a escorpiões, baratas e pulgas.
Dose e modo de uso: Diluir o produto em água na dosagem abaixo
recomendada:
PRAGAS

QUANTIDADE
DE PRODUTO

QUANTIDADE
DE DILUENTE

1 Litro
1 Litro

ESCORPIÕES

1 sachê de 15g

PULGAS

1 sachê de 15g

BARATAS

1 sachê de 15g

ÁREA

5 Litros

Forma de aplicação: Aplicar através de pulverizador manual ou
motorizado, aproximadamente 50ml de calda para cada m².
Recomenda-se pulverizar mantendo o bico do pulverizador a uma
distância de 40cm da superfície a ser pulverizada.
Locais de aplicação: A pulverização da calda inseticida deverá ser
realizada me áreas internas e externas, em superfícies como: paredes,
pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás
de móveis e outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.
Composição: Bendiocarbe 40% p/p
Apresentação: Caixa de 1,2Kg contendo 40 sachês de 30g
(caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

FIPROGEL BARATA
Indicação: FIPROGEL BARATA é um inseticida em gel, indicado
para o combate das baratas por profissionais especializados.
Dosagem: 0,03g/m².
Dose e modo de uso:
O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g.
Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos
abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.
ONDE APLICAR: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens
etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.
Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.
Composição: Fipronil 0,05% p/p.
Apresentação:
Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

FIPROGEL FORMIGA
Indicação: FIPROGEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado
para o combate das formigas por profissionais especializados.
Dosagem: 0,03g/m².
Dose e modo de uso:
O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g.
Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos
abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.
ONDE APLICAR: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens
etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.
Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.
Composição: Fipronil 0,05% p/p.
Apresentação:
Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

RATICIDA PÓ DE CONTATO
Indicação: RATOZAN é um raticida de ação anticoagulante, de
dose múltipla, eficaz no combate aos ratos de telhado (Rattus rattus), ratazanas (Rattus norvegicus) e camundongos (Mus musculus).
Modo de uso:
RATOZAN vem pronto para uso, em frasco aplicador contendo 1kg.
O produto deve ser polvilhado dentro das tocas, sobre as trilhas e passagens dos roedores. Também pode ser usado em “estações porta-pó”
que devem ser distribuídas nos locais onde os ratos e camundongos
freqüentam.
Aplicar o produto espalhando aproximadamente 20g do pó por ponto, de tal forma que os roedores alvo ao se deslocarem entrem em
contato com o pó. Este adere a sua pelagem. Ao tentarem removê-lo,
os ratos e camundongos acabam ingerindo quantidades suficientes
para intoxicá-los e levá-los a morte.
Composição: Cumafeno (Warfarin) 1% p/p
Apresentação:
Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)
Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

EFICAZ CONTRA:
RATOS
RATAZANAS
CAMUNDONGOS

RATICIDA PÓ DE CONTATO
Indicação: O raticida pó de contato RATOZAN é formulado com Cumatetralil e eficaz no combate a ratos,
ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu
frasco talqueira. O pó adere à pelagem do roedor que, na tentativa de se limpar, acaba ingerindo o raticida. RATOZAN tem como ação tóxica a fragilidade capilar, provocando hemorragias internas, que levam
os roedores a morte de forma lenta, fazendo com que os outros roedores não desconfiem do tratamento de
controle que esta sendo realizado.
Modo de uso: Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais onde eles
possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Recomenda-se reaplicar o produto
até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no
período médio de 3 a 5 dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.
Composição: Cumatetralil 0,75% p/p
Apresentação: Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

RATICIDA PELLETS PROFISSIONAL
Indicação: O raticida pellets profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de uso:
- Colocar o veneno em portas iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores
vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas
e sacos de lixo.
Composição: Brodifacum 0,005% p/p
Apresentação: Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

RATICIDA BLOCO PARAFINADO PROFISSIONAL
Indicação: O raticida bloco parafinado profissional RATOZAN é um produto pronto uso,
formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de uso:
- Colocar os blocos em portas iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores
vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser
colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando
no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e
passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino,
evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas
e sacos de lixo.
Composição: Brodifacum 0,005% p/p
Apresentação: Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)
Venda Restrita a Entidades Especializadas

Conteúdo:

1Kg

(40 sachês de 20g)

LINHA GARDEN E RESIDENCIAL

ALDRIN 40

O ALDRIN VOLTOU!
O ALDRIN AGORA É DA
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.

Indicação: ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó
seco, pronto uso, formulado com o princípio ativo Fipronil,
eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos
e cupins subterrâneos.
Dose e modo de uso:
Formigas: Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros,
através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área.
Baratas, pulgas e carrapatos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais
onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na
dose de 20g/m² de área.
Pulgas: Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das
pulgas, através de polvilhamento, na dose de 20g por m² de
área.
Cupins subterrâneos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados
na dose de 20g por metro linear de área. Em conduítes ou
dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor
penetração do produto. Em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.
Composição: Fipronil 0,024% p/p
Apresentação:
Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g
(caixas contendo 2 unidades)
Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)
Sachês de 100g (barrica contendo 100 sachês)
Pacotes de 1kg contendo 4 sachês de 250g
(caixas contendo 10 unidades)

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS
BARATAS
PULGAS
CARRAPATOS
CUPINS SUBTERRÂNEOS

FORMISCA
Indicação: A isca granulada FORMISCA é um produto elaborado com
Fipronil, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.
Dosagem: 10g da isca por m².
Modo de uso: Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao
lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação
das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro
do formigueiro.
Composição: Fipronil 0,01% p/p
Apresentação: Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g
(caixas contendo 40 unidades)

FORMISCA S
Indicação: A isca granulada FORMISCA S é um produto elaborado com
Sulfluramida, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em
jardins amadores.
Dosagem: 10g da isca por m².
Modo de uso: Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao
lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação
das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro
do formigueiro.
Composição: Sulfluramida 0,3% p/p
Apresentação:
Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g
(caixas contendo 40 unidades)

MOSCACID
Indicação: MOSCACID é uma isca inseticida que vem pronta para uso
indicado para o combate a moscas.
Dosagem: 2g do produto por m² de área.
Modo de uso: MOSCACID deve ser aplicado diretamente na embalagem, ou
através de um utensílio apropriado como recipientes descartáveis de plástico
ou papelão, evitando o contato manual com o produto. Pode ser aplicado
também, junto a batentes, muretas ou outros locais onde for detectado a
infestação por moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma
área de até 12,5m².
Composição: Azametifós 1% p/p
Apresentação:
Caixa de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

INSETILAR GEL FORMIGA
INDICAÇÃO: INSETILAR GEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas.
Dosagem: 0,03 g/m².
Modo de uso: INSETILAR GEL FORMIGA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa
e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.
Onde aplicar o produto: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos
de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros
móveis, e etc.
Composição: Fipronil 0,05 % p/p
Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)

INSETILAR GEL BARATA
INDICAÇÃO: INSETILAR GEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas.
Dosagem: 0,03 g/m².
Modo de uso: INSETILAR GEL BARATA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar
a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.
Onde aplicar o produto: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de
armários e outros móveis, e etc.
Composição: Fipronil 0,05 % p/p
Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)

INSETILAR GARDEN
Indicação: INSETILAR GARDEN é um inseticida em dose única,
eficaz no controle de pulgões, cochonilhas, lagartas e aranhas.

Modo de uso: Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml
de calda por m².
No combate a pulgões, cochonilhas e lagartas: aplicar diretamente
nas planta infestadas e nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas.
No controle de aranhas, aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.
Composição: Lambda-cialotrina 10,0% p/p
Apresentação: Caixas display contendo 40 sachês de 25
(caixas contendo 2 unidades)

BIFENTHRINE SPRAY
Indicação: BIFENTHRINE SPRAY é um inseticida pronto uso, eficaz contra formigas, baratas,
moscas, traças e escorpiões.
Modo de uso: Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas
trilhas ou locais de entrada dos insetos, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos,
frestas, armários e etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local. Um
frasco, que contém 500ml do produto, é suficiente para tratar uma área de 10m².
Composição: Bifentrina 0,06% p/p
Apresentação: Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)

HERBIMATO JARDIM
Indicação: HERBIMATO JARDIM é indicado para o combate a plantas daninhas como
picão preto, capim marmelada e tiririca em jardins residenciais.
Modo de uso frasco spray: O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite
a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a
superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora dá para cobrir uma área de 15m².
Composição: Glifosato 1,0% p/p
Apresentação: Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

FUNGIGARDEN
Indicação: Produto sistêmico, tem como ingrediente ativo o Difenoconazol, indicado para combate aos fungos mancha negra (Diclorcarpon rosae) e oídio (Shapaerotheca pannosana) em jardins residenciais.
Dose e modo de uso flaconete:
Diluir 12 ml de FUNGIGARDEN CE (conteúdo do flaconete ou frasco plástico) em um 1 litro de água.
Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Gire o bico aplicador para a posição on, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes
das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.
Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia.
Dosagem recomenda de aplicação do produto diluído: 2,5 ml por m².
Composição flaconete: Difenoconazol 1,670% p/p
Dose e modo de uso frasco spray:
Fungigarden vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite
a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on.
Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o
gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre
as folhas.
Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia.
Dosagem recomendada: 2,5 ml do produto por m².
Composição frasco spray: Difenoconazol 0,0167% p/p
Apresentação:
Caixa de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml
(caixas contendo 8 unidades)
Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

ROÇADA GARDEN
Indicação: ROÇADA GARDEN é um herbicida sistêmico seletivo, concentrado solúvel em apresentação dose única, indicado para o combate
a plantas daninhas como: picão preto (Bidens pilosa), picão branco (Ganlinsoga parvi ora) e tiririca (Cyperus rotundus) para aplicação em jardins
residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais
do jardim.
Dose e modo de uso:
Diluir 1,5ml (conteúdo do aconete) em um 1L de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a
embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico
para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as
plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora
contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².
Composição: Imazapir 10% p/p
Apresentação:
Caixa de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml
(caixas contendo 20 unidades)

RATICIDA GRÃOS DE CEREAIS
Indicação: O raticida grãos cereais doméstico
RATOZAN é um produto de pronto uso, formulado
com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas
e camundongos.
Modo de uso:
- Colocar os grãos em portas iscas e deixar próximo às
tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos
locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio
de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das
iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.
Composição: Brodifacum 0,005% p/p
Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g
(caixas contendo 6 cartelas).

RATICIDA PELLETS DOMÉSTICO
Indicação: O raticida pellets doméstico RATOZAN é um produto pronto uso, formulado
com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de uso:
- Colocar o veneno em portas iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores
vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas
e sacos de lixo.
Composição: Brodifacum 0,005% p/p
Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)
Cartelas contendo 24 sachês de 25 (caixas contendo 6 unidades)

RATICIDA BLOCO PARAFINADO DOMÉSTICO
Indicação: O raticida bloco parafinado doméstico RATOZAN é um produto pronto
uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.
Modo de uso:
- Colocar os blocos em portas iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo
ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam,
utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros,
colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas
e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame
fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando
luvas e sacos de lixo.
Composição: Brodifacum 0,005% p/p
Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)
Cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades)

Conteúdo:

1Kg

(40 sachês de 20g)
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