








Forma de Aplicação:
1 - Diluir 30ml em 1 litro de água limpa;
2 - Pulverizar a calda diretamente sobre a 
erva daninha, 1 litro do produto é suficiente 
para pulverizar 30 m² de grama.

Importante:
Aplicar nos horários mais frescos do dia, de 
preferência no fim de tarde. Nos períodos 
de estiagem, manter a irrigação por no 
mínimo 2 dias antes de aplicar o produto. 
Aplicar o produto quando as 4 folhas 
da erva daninha já estiverem formadas. 
O Atack 2.5 Imazapyr é um herbicida e 
a sua aplicação em excesso de forma 
inadequada pode danificar o gramado ou 
as demais plantas ornamentais do seu 
jardim.

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 5 ml para 2 litros de água limpa;
2 - Pulverizar a calda diretamente sobre a 
erva daninha, 1 litro do produto é suficiente 
para pulverizar 30 m² de grama.

Importante:
Aplicar nos horários mais frescos do dia, de 
preferência no fim de tarde. Nos períodos de 
estiagem, manter a irrigação por no mínimo 
2 dias antes de aplicar o produto. Aplicar o 
produto quando as 4 folhas da erva daninha 
já estiverem formadas. O Atack 2.5 Imazapyr 
é um herbicida e a sua aplicação em excesso 
de forma inadequada pode danificar o 
gramado ou as demais plantas ornamentais 
do seu jardim.

Forma de Aplicação:
1 - Agitar bem o produto antes da utilização;
2 - Quantidade suficiente para área de 15 m². 
A aplicação em excesso pode danificar o 
gramado.

Importante:
Aplicar nos horários mais frescos do dia, de 
preferência no fim da tarde. Nos períodos de 
estiagem, manter a irrigação por no mínimo 2 
dias antes de aplicar o produto.
Aplicar o produto quando as 4 folhas da erva 
daninha já estiverem formadas. Atack Imazapyr 
2.5 é um herbicida e a sua aplicação em 
excesso de forma inadequada pode danificar o 
gramado ou as demais plantas ornamentais do 
seu jardim.

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 3 ml do produto em 1 litro de água 
limpa;
2 - Pulverizar a calda diretamente sobre a 
erva daninha, 1 litro do produto é suficiente 
para pulverizar 30 m² de grama.

Importante:
Aplicar nos horários mais frescos do dia, de 
preferência no fim de tarde. Nos períodos de 
estiagem, manter a irrigação por no mínimo 
2 dias antes de aplicar o produto. Aplicar o 
produto quando as 4 folhas da erva daninha 
já estiverem formadas. O Atack 2.5 Imazapyr 
é um herbicida e a sua aplicação em excesso 
de forma inadequada pode danificar o 
gramado ou as demais plantas ornamentais 
do seu jardim.

Forma do Produto:
- Líquido 

Princípio Ativo:
- Imazapyr 

Concentração:
- 2,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa contendo 2 displays com
24 frascos de 30 ml cada.

Indicação:
O ATACK 2.5 é destinado para 
jardinagem amadora. É um herbicida 
seletivo e sistêmico de ação pós-
emergência para controle de plantas 
daninhas de folhas largas, elimina todas 
as tiriricas em gramados de folhas 
estreitas.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado
Emulsionável

Princípio Ativo:
- Imazapyr 

Concentração:
- 2,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa contendo 2 displays com
12 frascos de 60 ml cada

Indicação:
O ATACK 2.5 Advance é indicado para 
jardinagem amadora. É um herbicida 
seletivo e sistêmico de ação pós-
emergência.

Forma do Produto:
- Líquido 

Princípio Ativo:
- Imazapyr 

Concentração:
- 0,025% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 unidades de 500 ml

Indicação:
É indicado para jardinagem amadora. 
É um herbicida seletivo e sistêmico, de 
ação pós-emergência.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionável

Princípio Ativo:
- Imazapyr 

Concentração:
- 2,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 24 frascos de 100 ml cada
- Caixa com 10 frascos de 100 ml cada

Indicação:
O ATACK 2.5 é destinado para jardinagem 
amadora. É um herbicida seletivo e sistêmico de 
ação pós-emergência para controle de plantas 
daninhas de folhas largas, elimina todas as 
tiriricas em gramados de folhas estreitas.

2.5 Imazapyr Advance 2.5 Imazapyr Advance

2.5 Imazapyr Advance - Pronto uso

2.5 Imazapyr
Forma de Aplicação:
1 -  Certifique-se de que as duas superfícies 
estejam limpas e completamente secas.
2 - Aplique uma pequena quantidade em 
uma das superfícies.
3 - Cuidadosamente, junte e pressione as 
partes imediatamente.
4 - Armazene de pé em local seco e fresco.

Importante:
Etil-2 Cianoacrilato Líquido Combustível. 
Provoca irritação a pele. Provoca irritação 
ocular - Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. Perigo: Cola a pele e os olhos 
em poucos segundos. Mantenha fora do 
alcance das crianças.

Forma do Produto:
- Líquido 

Princípio Ativo:
- Etil Cianoacrilato

Concentração:
-  80 - 100%

Embalagem Disponível:
- Caixa Display contendo 
10 unidades

Indicação:
Porcelanas, plásticos, 
metais, madeiras, 
borrachas, uso em geral.

AtackBond Adesivo Instantâneo
Atack

Atack
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Indicação:
Combate a insetos e pragas em geral, tais como: 
tripes, cochonilhas, pulgões, lagartas, etc. 

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 100 ml do produto em 20 litros de água;
2 - Agitar bem e fazer pulverização uniforme sobre as 
plantas atacadas (usar qualquer tipo de pulverizador);
3 - Pé de limão com manchas pretas - Falta de
potássio ou pulgão, caso seja pulgão utilizar a calda 
sobre a árvore.

Forma de Ação:
Age por contato e ingestão.

Indicação:
Eficaz contra cochonilhas e pulgões.
Pragas que atacam as plantas.

Forma de Aplicação:
Direcionar o bico pulverizador para aplicar o produto 
sobre as folhagens ou ramos infestados por pragas.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionável

Princípio Ativo:
- Malathion 

Concentração:
- 5%

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 unidades de 100 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml
- Caixa com 6 unidades de 1 litro

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso 

Princípio Ativo:
- Malathion 

Concentração:
- 0,5%
- Desnaturante 0,003%

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 frascos de 500 ml

Malatol 500 CE

Malatol Pronto usoC&J

Forma de Aplicação:
1 - Agite antes de usar. O GLIFOSATO BIOCARB de
500 ml é pronto uso, quantidade suficiente para área 
de 15 m².
2 - Utilizando um pulverizador, aplicar sobre as
ervas daninhas, molhando-as totalmente.
3 - Fazer aplicações com o tempo seco e ao
entardecer quando a planta estiver receptiva à
umidade.
4 - caso chova após a aplicação a ação do herbicida 
poderá ser prejudicada, neste caso repetir a aplicação.
5 - Lavar o pulverizador para posterior aplicação.

Forma de Ação:
Inibe a produção da Enzima (EPSP sintase),
responsável pela produção de outras proteínas
essenciais para o crescimento da planta.

Forma de Aplicação:
1 - Agite antes de usar. O GLIFOSATO BIOCARB de 1 litro 
é pronto uso, quantidade suficiente para área de 30 m².
2 - Na apresentação de 100 ml diluir em 1 litro de água 
limpa quantidade suficiente para área de 30 m².
3 - Utilizando um pulverizador, aplicar sobre as ervas 
daninhas, molhando-as totalmente.
4 - Fazer aplicações com o tempo seco e ao entardecer 
quando a planta estiver receptiva à umidade.
5 - Caso chova após a aplicação a ação do herbicida 
poderá ser prejudicada, neste caso repetir a aplicação.
6 - Lavar o pulverizador para posterior aplicação.

Forma de ação:
Inibe a produção da Enzima (EPSP sintase),
responsável pela produção de outras proteínas
essenciais para o crescimento da planta.

Forma de Aplicação:
1 - Agite antes de usar. O GLIFOSATO BIOCARB de 1 litro 
é pronto uso, quantidade suficiente para área de 30 m².
2 - Utilizando um pulverizador, aplicar sobre as ervas
daninhas, molhando-as totalmente.
3 - Fazer aplicações com o tempo seco e ao entardecer 
quando a planta estiver receptiva à umidade.
4 - caso chova após a aplicação a ação do herbicida
poderá ser prejudicada, neste caso repetir a aplicação.
5 - Lavar o pulverizador para posterior aplicação.

Forma de Ação:
Inibe a produção da Enzima (EPSP sintase),
responsável pela produção de outras proteínas
essenciais para o crescimento da planta.

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso 

Princípio Ativo:
- Glifosato 

Concentração:
- Glifosato 1%
- Desnaturante 0,001%

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 unidades de 500 ml

Indicação:
Mata mato de última geração e elimina 
todos os tipos de ervas daninhas. 
Produto não seletivo.

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso

Princípio Ativo:
- Glifosato 

Concentração:
- Glifosato 1%
- Desnaturante 0,001% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades de 1 litro
- Caixa com 12 unidades de 1 litro
- Caixa com 24 unidades de 100 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml

Indicação:
Mata mato de última geração e elimina 
todos os tipos de ervas daninhas. 
Produto não seletivo.

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso 

Princípio Ativo:
- Glifosato 

Concentração:
- Glifosato 1%
- Desnaturante 0,001% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades de 1 litro
- Caixa com 12 unidades de 1 litro

Indicação:
Mata mato de última geração e elimina 
todos os tipos de ervas daninhas. 
Produto não seletivo.

Glifosato C&J

Glifosato

Glifosato Mata mato

C&J
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Forma de Aplicação:
1 - Diluir 100 ml do Contato 25 CE em 10 litros de água.
Aplicar na dose de 10 litros por 100 m².

Forma de Aplicação:
1 - Diluição de 30 ml do produto para 3 a 4 litros de água;
2 - Aplicar utilizando pulverizador manual ou motorizado 
com bico tipo leque (defletor plano) ou cone vazio.
Manter o bico distante aproximadamente 45 cm
da superfície. Nas aplicações em frestas, fendas,
rachaduras, buracos e outros esconderijos utilizar
pulverizador manual equipado com bico que produza
jato único. Aplicar a calda até a superfície do esconderijo 
estar completamente umidificada.

Forma de Ação:
Ação de choque e residual.

Indicação:
Indicado no combate às baratas, em residências, 
áreas edificadas de uso comercial e industrial, 
armazéns de manuseio de alimentos e depósitos 
em geral.

Forma de Aplicação:
1. Diluir 100 ml do produto em 7 litros de água e 
aplicar utilizando pulverizador costal de superfície 
onde os insetos circulam.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionável

Princípio Ativo:
- Deltametrina 

Concentração:
- 2,5%

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades de 1 litro
- Caixa contendo 2 displays com
  24 unidades cada de 30 ml
- Caixa com 12 unidades de 250 ml

Indicação:
Eficaz contra moscas e baratas.

Forma do Produto:
- Líquido 

Princípio Ativo:
- Diclorvós 

Concentração:
- 34% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 6 frascos de 1000 ml
- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 10 frascos de 100 ml

Contato 25 CE

DDVP 500 CE

Indicação:
Indicado no combate às baratas, em residências, 
áreas edificadas de uso comercial e industrial, 
armazéns de manuseio de alimentos e depósitos 
em geral.

Forma de Aplicação:
1. Diluir 100 ml do produto em 15 litros de água e 
aplicar utilizando pulverizador costal de superfície 
onde os insetos circulam.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Líquido

Princípio Ativo:
- Diclorvós 

Concentração:
- 75% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 6 frascos de 1000 ml
- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 10 frascos de 100 ml

DDVP 1000 CE
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Forma de Aplicação:
1 - Coloque a metade da quantidade de água indicada em um recipiente 
limpo, adicione o envelope hidrossolúvel do Trofféu 40 PM. Com o auxílio de 
um instrumento tipo espátula, agite a mistura até uma completa dissolução 
do envelope e do pó. Despeje cuidadosamente esta mistura no tanque 
do pulverizador e complete o volume de água. Misture novamente para 
que a calda fique homogênea. O Trofféu 40 PM deve ser aplicado com 
equipamento adequado com bico em leque (80.02) à distância média de 40 
cm da superfície a ser pulverizada. Proceda a aplicação agitando sempre 
o pulverizador. Isso garantirá que não haverá decantação do pó dentro do 
equipamento.

Forma de Ação:
Age por contato e ingestão.

Forma de Aplicação:
1. Devera ser diluído somente em água e aplicado com
pulverizadores manuais ou motorizados.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Pó Molhável

Princípio Ativo:
- Cipermetrina 

Concentração:
- 40%

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 4 x (25 x 40 g)
- Caixa com 1 x (25 x 40 g)

Forma do Produto:
- Líquido

Princípio Ativo:
- Lambdacialotrina 

Concentração:
- 2,5%

Indicação:
O Trofféu 40 PM é um inseticida 
domissanitário, pó molhável, eficaz 
contra: pulgas, baratas, moscas, 
mosquitos, inclusive o Aedes Egypti 
(mosquito da dengue), aranhas 
(inclusive a aranha marrom) e 
escorpiões. Deve ser aplicado através 
de pulveriações em superfícies como 
paredes, tetos, interna e externamente 
às casas.

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades de 1000 ml 

Indicação:
Indicado para o combate de aranhas 
e escorpiões.

Trofféu 40 PM

Trofféu Líquido 2,5CS

Alvos Biológicos

Dose de Trofféu Líquido 2,5CS

ml / 10 litros
de água

Área de
(10 L)

ml / 10 litros
de água

Insetos rasteiros: baratas, formigas e pulgas 100 200
Insetos voadores: mosquitos e moscas 100 200

Escorpiões 300 300
Aranhas: aranha-marrom (loxosceles sp) e
outras aranhas 300 300
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Indicação:
É um produto pronto para uso, eficaz no controle 
de carrapatos, pulgas e cupins de solo. 

Forma de Aplicação:
1 - Aplicar diretamente da embalagem ou com
auxilio de uma polvilhadeira manual. Usar em
locais como cantos de paredes, frestas de
pisos, olheiros e ao redor de cupinzeiros.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Pó

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,021% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa contendo 12 unidades
com 4 pacotes de 250 g
- Caixa contendo 6 unidades
com 4 pacotes de 250 g

Calibre 24 PS
Forma de Aplicação:
1 - Formigas: Formigueiros em atividade, polvilhar 60 
g/ 10 m em rodapés, frestas nas paredes e assoalhos, 
em caixas de força, em tubulações de fios e cabos 
elétricos, ao redor de tampas de bueiros e em locais 
presumíveis de passagem de insetos;
2 - Pulgas: Polvilhar 50 g/ 10 m² em ambientes 
infestados e objetos de uso exclusivo de cães e gatos, 
tais como casinhas e cestos.

Forma de Ação:
Age por contato eliminando totalmente os insetos.

Forma do Produto:
- Pó 

Princípio Ativo:
- Deltametrina 

Concentração:
- 0,2% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 unidades de 1 kg

Indicação:
Combate as formigas, baratas, pulgas 
e carunchos.

Karbdel PS
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Mamba Pulgas

Forma de Aplicação:
1 - Por imersão de água;
2 - Mergulhar a madeira em tanques ou outro 
recipiente apropriado, usando 1 litro do produto para 
48 litros de água limpa, deixando em imersão de 5 
a 10 min;
3 - Cupim de monte;
4 - Furar o mesmo com material perfurante (barra 
de ferro ou pé de cabra) e a seguir diluir 100 ml do 
produto para 5 litros de água. Aplicar nos orifícios 
até transbordarem. Em seguida, fazer uma pasta 
com barro e tapar os furos para melhor ação do 
produto;
5 - Tratamento doméstico;
6 - Colocar o produto diretamente nos orifícios 
através de uma seringa descartável;
7 - Forros, cercas e paredes: fazer a aplicação com 
o auxílio de um pulverizador, brocha, rolo, pincel ou 
pistola.

Forma de Ação:
Distúrbios sensoriais cutâneos, neuríte periférica e 
hipersensibilidade.

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 100 ml para 5 litros de água;
2 - Formigas Cortadeiras;
3 - Preparar a mesma dosagem acima e com auxílio 
de uma mangueira, introduzir no olheiro o produto;
4 - Decorridos 10 dias, havendo necessidade, efetuar 
nova aplicação para exterminar completamente o 
formigueiro.

Forma de Ação:
Distúrbios sensoriais cutâneos, neurite periférica e 
hipersensibilidade.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionável

Princípio Ativo:
- Cipermetrina 

Concentração:
- 3,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 24 unidades de 100 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml
- Caixa com 6 unidades de 1 litro

Indicação:
Indicado como preservante no 
combate aos cupins, carunchos e 
brocas de madeira, podendo também 
ser utilizado no cupim de monte.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionáve 

Princípio Ativo:
- Cipermetrina 

Concentração:
- 3,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 24 unidades de 100 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml
- Caixa com 6 unidades de 1 litro

Indicação:
Indicado no combate às formigas
cortadeiras.

Cupinicida 200 CE

Formicida 200 CE

Atack

Atack Mamba Formigas

Cupro Green
Indicação:
Ideal para pulverizar flores, horta, árvores frutíferas e 
demais plantas.

Forma de Aplicação:
1 - Aplicar através de pulverização foliar, agitando 
antes de usar e abrindo a válvula de segurança 
girando-a para o lado indicado e apertar o gatilho até 
o produto sair.
2 - Regule o jato, aumentando ou diminuindo-o para 
obter uma pulverização uniforme com jato fino em 
leque, sobre as folhagens, cobrindo todas as partes 
da planta. Pulverizar com tempo não chuvoso e de 
preferência nos horários mais frescos do dia, ou pela 
manhã ou fim de tarde.

Forma de Ação:
Age por absorção.

Indicação:
Eficaz contra pulgas.

Forma de Aplicação:
1 - Aplicar o Mamba Talco Antipulgas diretamente 
da embalagem.
2 - Usar nos locais onde há infestações, como 
cantos de paredes, frestas de pisos, utilizando 
30g/m².
3 - Aplicar o produto cobrindo com o pó as áreas 
infestadas, principalmente os locais preferidos 
pelas pulgas.
4 - Repetir a ação caso haja nova infestação.

Forma de Ação:
Age por contato.

Indicação:
Eficaz contra pulgas.

Forma de Aplicação:
1 - Aplicar o Mamba Talco Antiformigas diretamente 
da embalagem.
2 - Usar nos locais onde há infestações, como cantos 
de paredes, frestas de pisos, utilizando 30g/m².
3 - Revolver a terra em volta do formigueiro e aplicar 
o produto cobrindo com o pó as áreas infestadas, 
principalmente os locais preferidos pelas formigas.
4 - Repetir a ação caso haja nova infestação.

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso

Princípio Ativo:
- Cobre 

Concentração:
- 0,28 % p/p 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades
   de 1 litro
- Caixa com 12 unidades
   de 500 ml
- Caixa com 24 unidades
   de 500 ml

Forma do Produto:
- Pó

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,021% p/p

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 unidades
   de 100 g
- Caixa com 10 unidades
   de 100 g

Forma do Produto:
- Pó

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,021% p/p

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 unidades
   de 100 g
- Caixa com 10 unidades
   de 100 g
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Forma de Aplicação:
1 - Colocar de 10 a 15 g de Isca Formicida 
Atack (Isca verde) à distância de 1 m do 
olheiro e a 10 cm do carreiro;
2 - Procurar aplicar sempre que houver 
maior movimentação de formigas, evitando 
a aplicação nas horas mais quentes do dia;
3 - Avaliar o tamanho do formigueiro, pois
dependendo de sua extensão, haverá 
necessidade da aplicação de uma maior 
quantidade de isca.

Forma de Ação:
Age por ingestão do fungo contaminado.

Forma de Aplicação:
1 - Baratas e formigas: Diluir 
25 g de Biogarden em 10 litros 
de água e despejar 50 ml da 
calda por m².
Aranhas, escorpiões, 
mosquitos (malária e dengue), 
filariose e percevejo: Diluir 25 
g de Biogarden em 10 litros 
de água e despejar 40 ml da 
calda por m².

Forma de Ação:
Age por contato

Forma de Aplicação:
1 - Colocar de 10 a 15 g de Isca Formicida 
Classe à distância de 1 m do olheiro e a 10 
cm do carreiro;
2 - Procurar aplicar sempre que houver 
maior movimentação das formigas, evitando 
a aplicação nas horas mais quentes do dia;
3 - Avaliar o tamanho do formigueiro, pois
dependendo de sua extensão, haverá 
necessidade da aplicação de uma maior 
quantidade de isca.

Forma de Ação:
Age por ingestão do fungo contaminado.

Forma do Produto:
- Granulado

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,003% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 400 unidades de 50 g
- Caixa contendo 40 x (10 x 50 g)
 
Indicação:
Indicado no combate às formigas 
cortadeiras.

Forma do Produto:
- Pó

Princípio Ativo:
- Lambda-Cyhalothrin 

Concentração:
- 10% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 envelopes de 25 g

Indicação:
Inseticida formulado com um 
poderoso piretroide de terceira 
geração, a Lambda-Cialotrina, eficaz 
contra baratas, pulgas, formigas, 
moscas, mosquitos, aranhas e 
escorpiões.

Forma do Produto:
- Granulado 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,003% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 400 unidades de 50 g
- Caixa contendo 40 x (10 x 50 g)

Indicação:
Indicado no combate às formigas
cortadeiras.

Atack Isca Verde Fipronil

BiogardenIsca Classe Fipronil

Forma de Aplicação:
1 - Colocar de 10 a 15 g de Isca Formicida 
Fortex à distância de 1 m do olheiro e a 10 cm 
do carreiro;
2 - Procurar aplicar sempre que houver 
maior movimentação de formigas, evitando 
a aplicação nas horas mais quentes do dia;
3 - Avaliar o tamanho do formigueiro, pois
dependendo de sua extensão, haverá 
necessidade da aplicação de uma maior 
quantidade de isca.

Forma de Ação:
Age por ingestão do fungo contaminado.

Forma do Produto:
- Granulado

Princípio Ativo:
- Sulfluramida 

Concentração:
- 0,3% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 400 unidades de 50 g
- Caixa contendo 40 x (10 x 50 g)
- Caixa contendo 80 x 50 g)

Indicação:
Combate às formigas.

Fortex Isca Granulada
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Forma de Aplicação:
1 - Diluir 25 g. do produto em 200 ml de 
água. A calda preparada é o suficiente 
para proteger uma área de 5 m² 
contínua de superfície tratada. 
Através de pulverização: colocar a 
calda em um pulverizador borrifador 
de forma localizada nos
lugares preferidos das moscas.
Através de Pincelamento: Preparar a 
calda em um recipiente apropriado de 
forma que posso ser
facilmente aplicado por um pincel.

Forma de Ação:
Age por ingestão do fungo 
contaminado.

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 25 g. do produto em 200 ml de 
água. A calda preparada é o suficiente 
para proteger uma área de 5 m² 
contínua de superfície tratada.
Através de pulverização: colocar a 
calda em um pulverizador borrifador 
de forma localizada nos lugares 
preferidos das moscas.
2 - Através de Pincelamento: Preparar 
a calda em um recipiente apropriado 
de forma que posso ser facilmente 
aplicado por um pincel.

Forma de Ação:
Age por ingestão do fungo 
contaminado.

Forma de Aplicação:
1 - Depositar em pequenos 
recipientes descartáveis de plástico 
ou papelão e colocar em batentes e 
janelas, muretas ou outros locais.

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Forma do Produto:
- Granulado 

Princípio Ativo:
- Thiametoxan 

Concentração:
- Thiametoxan 10%  
- Tricosene (atrativo sexual - liberação 
de feromônio) 0,05% 

Embalagem Disponível:
- Caixa contendo 2 displays com
12 envelopes de 25 g

Indicação:
Indicado no combate contra moscas 
doméstica.

Forma do Produto:
- Granulado

Princípio Ativo:
- Thiametoxan 

Concentração:
- Thiametoxan 10%  
- Tricosene (atrativo sexual - liberação 
de feromônio) 0,05% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 6 frascos de 100 g

Indicação:
Indicado no combate contra moscas 
doméstica.

Forma do Produto:
- Pó 

Princípio Ativo:
- Azametifós 

Concentração:
- 1,0% 

Embalagem Disponível:
- Caixa contendo 1 display com
24 envelopes de 25 g

Indicação:
Indicado para o controle de 
infestações de moscas.

Fim da Mosca

Fim da Mosca 10 WG

MosquicidaAtack
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Forma de Aplicação:
1 - Aplicar Biofon TOP diretamente 
da embalagem ou com auxilio de 
uma polvilhadeira manual.
Carrapatos e pulgas: Usar nos 
locais onde há infestações, como 
cantos de paredes, frestas de pisos, 
utilizando 30 g/m².
Cupins subterrâneos: Aplicar nos 
olheiros e ao redor do cupinzeiro 
utilizando 30 g/m².

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Pó 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,021% 

Embalagens Disponíveis:
- Balde com 40 envelopes  de 250 g

Indicação:
Indicado no combate de carrapatos, 
pulgas e cupins de solo.

Forma de Aplicação:
1 - Aplicar Biofon TOP diretamente 
da embalagem ou com auxilio de 
uma polvilhadeira manual.
Carrapatos e pulgas: Usar nos 
locais onde há infestações, como 
cantos de paredes, frestas de pisos, 
utilizando 30g/m².
Cupins subterrâneos: Aplicar nos 
olheiros e ao redor do cupinzeiro 
utilizando 30 g/m².

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Pó 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,021% 

Embalagem Disponível:
- Balde com 120 envelopes de 100 g

Indicação:
Indicado no combate de carrapatos, 
pulgas e cupins de solo.

Forma de Aplicação:
1 - O TROPPER PRONTO USO deve 
ser aplicado com a válvula spray, sobre 
os insetos, sendo que esta pulverização 
não pode afogá-los. 2 a 4 borrifadas são 
suficientes para eliminá-los. Os insetos 
precisam ir para suas colônias molhados 
para que assim contaminem todo o 
restante. Quanto maior o número de insetos 
atingidos, melhor será o resultado.

Indicação:
O TROPPER 2.5 F é um Inseticida 
domissanitário, eficaz contra cupins 
de monte e formigas das espécies 
Atta sexdens rubropilosa (saúva) e 
Acromyrex SP. Deve ser aplicado através 
de pulverizações em superfícies como 
paredes, tetos, interna e externamente às 
casas. 

Forma de Aplicação:
1 - Dilua 15 ml de TROPPER 2.5 F para 10 
litros de água limpa;
2 - O TROPPER 2.5 F deve ser aplicado 
com equipamento adequado com bico em 
leque (80.02) à distância média de 40 cm 
da superfície a ser pulverizada. Proceda a 
aplicação agitando sempre o pulverizador;
3 - 10 litros do produto diluido cobrem 
aproximadamente 500 m².

Forma do Produto:
- Líquido Pronto Uso

Princípio Ativo:
- Fipronil

Concentração:
- 0,027% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 unidades de 100 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml
- Caixa com 24 unidades de 500 ml
- Caixa com 10 unidades de 100 ml
- Caixa com 12 unidades de 500 ml

Indicação:
O TROPPER PRONTO USO é um 
Inseticida domissanitário, eficaz contra 
cupins, pulgas, baratas e formigas 
caseiras.

Forma do Produto:
- Líquido Concentrado Emulsionável 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 2,5% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 unidades de 1 litro
- Caixa com 12 unidades de 200 ml
- Caixa com 6 unidades de 200 ml

Tropper 2.5F Pronto uso

Biofon Top Balde 12 kg

Tropper 2.5F Biofon Top Balde 10 kg

Forma de Aplicação:
1 -  Dilua 15 ml de TROPPER 2.5 F 
para 10 litros de água limpa.
2 - O TROPPER 2.5 F deve ser 
aplicado com equipamento 
adequado com bico em leque 
(80.02) a uma distância média de 40 
cm da superfície a ser pulverizada. 
Proceda a aplicação agitando 
sempre o pulverizador.
3 - 10 litros do produto diluido 
cobrem aproximadamente 500 m².

Forma de Ação:
Age por contato.

Forma do Produto:
- Líquido

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 2,5% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 2 x (24 x 30 ml)

Indicação:
Inseticida eficaz contra cupins 
de monte, cupins de madeira e 
formigas.

Tropper 30 ml
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Forma de Aplicação:
1 - As iscas (sacos plásticos) devem ser 
colocadas onde os roedores vivem e transitam - 
como tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do 
grau de infestação e tamanho da área a tratar, 
colocar 01 ou 02 sachês em cada ponto de 
iscagem;
2 - Nas trilhas, colocar as iscas cerca de 5 a 10 m 
um do outro. Só utilizar em lugar de difícil acesso 
às crianças e animais domésticos - Recomenda-
se colocar os sacos plásticos em caixas porta 
iscas, inacessíveis a espécies não alvo;
3 - Não colocar o produto onde seja possível 
a contaminação de alimentos. Os pontos de 
iscagem devem ser inspecionados após 7 
e 10 dias, para a verificação do consumo e 
remanejamento nos locais onde as iscas não 
forem consumidas;

Forma de Ação:
Anticoagulante causa hemorragias - efeito letal.

Modo de Uso:
1 - Verificar o local de passagem do 
roedor, abrir de forma lenta. Colocar 
onde o roedor passa, normalmente 
em rodapés e cantos de parede. 
Verificar diariamente. Se o roedor não 
for capturado em até dois dias, mudar 
o local da armadilha. Com a captura, 
descarte a ratoeira. Não reutilize.
2 - Não usar em área com umidade, 
em lugar exposto ao sol intenso. 
Proteger de poeira e chuva. Manter 
fora do alcance de crianças e animais 
domésticos.

Forma de Aplicação:
1 - As iscas devem ser colocadas próximas 
aos esconderijos, buracos, caminhos e outros 
locais infestados pelos roedores em quantidade 
suficiente para que todos possam ingerir a isca 
pelo menos uma vez.
Recomenda-se colocar um saquinho do produto 
em cada ponto de aplicação, que devem estar 
distantes de 5 a 10 metros entre si e dispostos 
de forma a evitar o acesso de crianças e animais 
domésticos.
Reaplicação de 8 a 10 dias, aplicar no local 
onde o produto tenha sido consumido, para dar 
continuidade aos que ainda não consumiram.

Forma de Ação:
Anticoagulante, age como antagonista da 
vitamina K1 necessária para a produção dos 
fatores de coagulação II,VII, IX e X, sintetiza dos 
principalmente no fígado. O animal,
após ingerir uma única dose do produto, 
apresenta hemorragia interna e externa 
progressiva, morrendo após um período médio 
de 3 a 10 dias.

Forma de Aplicação:
1 - As iscas (sacos plásticos) devem ser colocadas 
onde os roedores vivem e transitam - como 
tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de 
infestação e tamanho da área a tratar, colocar 01 a 02 
sachês em cada ponto de iscagem;
2 - Nas trilhas, colocar as iscas cerca de 5 a 10 m
um do outro. Só utilizar em lugar de difícil acesso
às crianças e animais domésticos - Recomenda-se 
colocar os sacos plásticos em caixas porta iscas, 
inacessíveis a espécies não alvo;
3 - Não colocar o produto onde seja possível a
contaminação de alimentos. Os pontos de iscagem 
devem ser inspecionados entre 7 a 10 dias, para a 
verificação do consumo e remanejamento nos locais 
onde as iscas não forem consumidas;

Forma de Ação:
Anticoagulante causa hemorragias - efeito letal.

Forma de Aplicação:
1 - Polvilhar o produto utilizando a própria
embalagem nos locais onde os roedores
vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis,
próximo aos rodapés, cercas, etc., em faixas
de 5 a 10 cm de largura.
2 - Ratcid pó adere aos pelos dos roedores
quando estes entram em contato com o
produto polvilhado em pontos estratégicos.

Forma de Ação:
Age por contato e ingestão. Após ingerido pelo 
hábito de se lamber, faz efeito de 3 a 5 dias, 
possibilitando contaminar vários indivíduos da 
colônia.
Anticoagulante causa hemorragias - efeito
letal.

Forma do Produto:
- Isca Granulada 

Princípio Ativo:
- Bromadiolone

Concentração:
- 0,005% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 48 x (4 x 25 g)

Indicação:
Eliminação de ratos, ratazanas e 
camundongos.

Forma do Produto:
- Ratoeira adesiva de cola

Princípio Ativo:
- Polibuteno e resina sintética

Embalagem Disponível:
- Caixa com 20 unidades

Indicação:
Ratos e insetos.

Forma do Produto:
- Isca Granulada Integral 
(Girassol)

Princípio Ativo:
- Bromadiolone 

Concentração:
- 0,005% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 12 x (40 x 25 g) 
(pacotes)
- Caixa com 1 x (80 x 25g) 
(pacotes)
- Caixa com 3 x (40 x 25 g) 
(pacotes)
- Caixa com 3 displays de 2 kg 
(80 x 25 g) (caixa display)

Indicação:
Eliminação de ratos, ratazanas e 
camundongos.

Forma do Produto:
- Isca Granulada 

Princípio Ativo:
- Bromadiolone 

Concentração:
- 0,005%
- Desnaturante 0,001% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 x (40 x 25 g) 
(pacotes)
- Caixa com 1 x (160 x 25 g) 
(caixa 4kg)
- Caixa com 3 x (160 x 25 g)
(caixa display)

Indicação:
Eliminação de ratos e 
camundongos (Dose única).

Forma do Produto:
- Pó 

Princípio Ativo:
- Coumatetralyl

Concentração:
- 0,75% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 unidades de 100 g
- Caixa com 10 unidades de 100 g
- Caixa com 12 unidades de 200 g
- Caixa com 6 unidades de 800g

Indicação:
É um anticoagulante de dose 
única, eficaz no combate de ratos e 
camundongos.

Raticid - 100 g

Ratoeira cola - Biocarb

Raticid Girassol - 2 kg

Raticid - 4 kg Raticid Coumatretalyl
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Indicação:
O Spray de citronela nanoencapsulada Biocarb atua 
na proteção contra moscas e mosquitos, promovendo 
um efeito de liberação controlada. A secagem rápida 
e a alta capacidade de fixação permitem que seja 
utilizado em ambientes internos e externos. 

Forma de Aplicação:
1 - Agitar antes de usar. Pulverizar nas áreas em 
que o animal frequenta habitualmente e aonde haja 
infestação de insetos.

Importante:
Manter fora do alcance de crianças. Manter o produto 
em lugar fresco e ao abrigo de luz e calor. Não reutilizar 
a embalagem.

Forma do Produto:
- Líquido pronto uso 

Princípio Ativo:
- Citronela Nanoencapsulada 

Concentração:
- Citronela Nanoencapsulada 6,8%
- Veículo qsp 1L

Embalagem Disponível:
- Caixa com 24 frascos de 500 ml
- Caixa com 12 frascos de 500 ml
- Caixa com 6 frascos de 1 litro
  (frasco preto)

Citronela BiocarbSpray

Forma de Aplicação:
1 - Pombos e Morcegos: identificar os locais de
pouso dos pombos e morcegos (ex: vigas, muros, 
beirais , marquises, etc) limpar adequadamente 
a superfície a ser tratada utilizando luvas e 
máscara. Aplicar um filete linear ou em zigue-zague 
comprimindo a embalagem.
Para remover o produto das superfícies retirar
o excesso om uma espátula e limpar utilizando
óleo mineral seguido de lavagem com água e
sabão.

Importante:
Manter o produto fora do alcance de crianças
e animais domésticos. Evitar comer, beber
ou fumar durante o manuseio e/ou aplicação.
Não reutilizar a embalagem vazia. Em caso de
contato com a pela utilizar óleo mineral e lavar
com água e sabão. Procurar imediatamente
assistência médica em caso de ingestão
acidental levando a embalagem do produto.
NÃO TÓXICO.

Forma do Produto:
- Gel pronto uso 

Princípio Ativo:
- Polibuteno 

Concentração:
- 92% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 20 bisnagas de 250 g
- Caixa com 8 bisnagas de 250 g

Indicação:
O Repelente para Pombos Biocarb é um 
produto indicado para repelir pombos e 
morcegos. Sua característica pegajosa gera 
incômodo ao pousarem sobre a área tratada.
Em conseqüência disso, buscam uma nova 
área de pouso, sem causar nenhum dano ou 
sequela aos animais. O uso correto deste 
produto preserva as aves. Este produto não 
captura as aves apenas repele.

Repelente Pombo Bisnaga

Forma de Aplicação:
1 - Pombos e Morcegos: identificar os locais de
pouso dos pombos e morcegos (ex: vigas, muros, 
beirais , marquises, etc) limpar adequadamente 
a superfície a ser tratada utilizando luvas e 
máscara. Aplicar um filete linear ou em zigue-zague 
comprimindo a embalagem.
Para remover o produto das superfícies retirar
o excesso om uma espátula e limpar utilizando
óleo mineral seguido de lavagem com água e
sabão.

Importante:
Manter o produto fora do alcance de crianças
e animais domésticos. Evitar comer, beber
ou fumar durante o manuseio e/ou aplicação.
Não reutilizar a embalagem vazia. Em caso de
contato com a pela utilizar óleo mineral e lavar
com água e sabão. Procurar imediatamente
assistência médica em caso de ingestão
acidental levando a embalagem do produto.
NÃO TÓXICO.

Forma do Produto:
- Gel pronto uso 

Princípio Ativo:
- Polibuteno 

Concentração:
- 92% 

Embalagem Disponível:
- Caixa com 12 potes de 400g
- Caixa com 3 potes de 400g

Indicação:
O Repelente para Pombos Biocarb é um 
produto indicado para repelir pombos e 
morcegos. Sua característica pegajosa gera 
incômodo ao pousarem sobre a área tratada.
Em conseqüência disso, buscam uma nova 
área de pouso, sem causar nenhum dano ou 
sequela aos animais. O uso correto deste 
produto preserva as aves. Este produto não 
captura as aves apenas repele.

Repelente Pombo Pastilha
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Forma de Aplicação:
1 - Deve ser espalhados a lance, manualmente 
ou com auxilio de um aplicador de iscas, 
diretamente sobre o solo, próximo aos locais 
infectados por lemas e/ou caramujos africanos.
Aplicar de 10 a 15 g por m².

Forma de Ação:
O metaldeído age através de contato e
ingestão, promovendo entorpecimento
do molusco, desta forma ocorre um
aumento na secreção de muco, levando
a desidratação do mesmo.

Indicação:
Indicado para o controle de lesmas e caramujos 
africanos. 

Forma de Aplicação:
1 - Deve ser espalhados a lance, manualmente 
ou com auxilio de um aplicador de iscas, 
diretamente sobre o solo, próximo aos locais 
infectados por lemas e/ou caramujos africanos.
Aplicar de 10 a 15 g por m².

Forma de Ação:
Age por desidratação. Entra em contato
com o molusco através da parte rastejante,
aumentando assim a secreção do muco e
causando a morte.

Forma de Aplicação:
1 - Deve ser espalhados a lance, 
manualmente ou com auxilio de um 
aplicador de iscas, diretamente sobre o solo, 
próximo aos locais infectados por lemas e/
ou caramujos africanos.
Aplicar de 10 a 15 g por m².

Forma de Ação:
O metaldeído age através de contato e
ingestão, promovendo entorpecimento
do molusco, desta forma ocorre um
aumento na secreção de muco, levando a 
desidratação do mesmo.

Forma do Produto:
- Isca Granulada 

Princípio Ativo:
- Metaldeído 

Concentração:
- 5% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 12 unidades de 1 kg com 4 
pacotes de 250 g
- Caixa com 4 unidades de 1 kg com 4 
pacotes de 250 g

Indicação:
Indicado para o controle de lesmas e 
caramujos africanos.

Forma do Produto:
- Isca Granulada

Princípio Ativo:
- Metaldeído 

Concentração:
- 3% 

Embalagens Disponíveis:
- caixa com 12 unidades de 1 kg com 
4 pacotes de 250 g
- Caixa com 6 unidades de 1 kg com 
4 pacotes de 250 g
- Caixa com 100 unidades de 250 g

Forma do Produto:
- Isca Granulada

Princípio Ativo:
- Metaldeído 

Concentração:
- 5% 

Embalagem Disponível:
- Balde 15 kg

Indicação:
Indicado para o controle de lesmas e 
caramujos africanos. 

Suprema Caixa - 1 kg

Lesmafin

Suprema Balde - 15 kg

30 31Biocarb - Saúde Ambiental Biocarb - Saúde Ambiental



Indicação:
É indicado no combate de baratas de esgoto
(Periplaneta Americana) e francesinha/ 
alemãzinha (Blatella Germânica). 

Forma de Aplicação:
1 - O Atack Mata Baratas Gel já vem pronto para 
o uso em seringas de 10 g.
2 - Remover a tampa da seringa e pressione o 
êmbolo aplicando uma gota do tamanho de uma 
cabeça de um palito de fósforo nos lugares onde 
as baratas andam com maior frequência.
3 - Aplicar de 2 a 3 gotas por m².

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Indicação:
É indicado para combater formigas doceiras. 

Forma de Aplicação:
1 - O Atack Mata Formigas Gel já vem pronto para 
o uso em seringas de 10 g.
2 - Remover a tampa da seringa e pressione 
o êmbolo aplicando o produto em forma de 
pequenos filetes nos lugares onde as formigas 
andam com maior frequência, procurando não 
interromper suas trilhas pois algumas espécies 
podem rejeitar o produto.

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Indicação:
É indicado no combate de baratas de esgoto 
(Periplaneta Americana) e francesinha/
alemãzinha (Blatella Germânica).

Forma de Aplicação:
1 - O Atack Mata Baratas Gel já vem pronto para o 
uso em seringas de 10 g.
2 - Remover a tampa da seringa e pressione
o êmbolo aplicando uma gota do tamanho
de uma cabeça de um palito de fósforo nos
lugares onde as baratas andam com maior
frequência.
3 - Aplicar de 2 a 3 gotas por m².

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Indicação:
É indicado para combater formigas doceiras. 

Forma de Aplicação:
1 - O Atack Mata Formigas Gel já vem pronto 
para o uso em seringas de 10 g.
2 - Remover a tampa da seringa e pressione 
o êmbolo aplicando o produto em forma de 
pequenos filetes nos lugares onde as formigas 
andam com maior frequência, procurando não 
interromper suas trilhas pois algumas espécies 
podem rejeitar o produto.

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa contendo 4 displays
com 12 unidades de 10 g
- Caixa contendo 4 displays
com 12 unidades de 30 g
- Caixa contendo 1 display
com 12 unidades de 10 g

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa contendo 4 displays
com 12 unidades de 10 g
- Caixa contendo 4 displays
com 12 unidades de 30 g
- Caixa contendo 1 display
com 12 unidades de 10 g

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 48 unidades de 10 g
- Caixa com 6 unidades de 10 g

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil 

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 48 unidades de 10 g
- Caixa com 6 unidades de 10 g

Mata Baratas Gel - Display Mata Formigas Gel - Display

Mata Baratas Gel Mata Formigas Gel

Atack Atack

Atack Atack
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Indicação:
O óleo de Neem é um dos produtos extraídos
da árvore de Neem (nome científico Azadirachta 
indica), originária da Índia, altamente eficaz no 
combate as pragas: Lagartas (todas), cochonilhas, 
traça do tomateiro, ácaros, tripes, pulgões, vaquinha, 
mosca branca, cigarrinha, brocas do fruto, besouros, 
mosca–da-fruta, bicho mineiro, piolho, moscas, 
pernilongos, etc.

Forma de Aplicação:
1 - Diluir 1 litro para cada 100 litros de água.

Indicação:
Indicado no combate de baratas domésticas 
de esgotos eliminando-as por ingestão em 
casas, apartamentos, restaurantes, hospitais, 
escolas, cozinhas industriais, ônibus, etc. 

Forma de Aplicação:
1 - Remova a tampa da seringa e aplique uma 
gota do tamanho de uma cabeça de fósforo do 
produto, nos lugares onde as baratas andam 
com maior frequência.

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Indicação:
O óleo de Neem é um dos produtos extraídos
da árvore de Neem (nome científico Azadirachta 
indica), originária da Índia, altamente eficaz 
no combate as pragas: Lagartas (todas), 
cochonilhas, traça do tomateiro, ácaros, tripes, 
pulgões, vaquinha, mosca branca, cigarrinha, 
brocas do fruto, besouros, mosca–da-fruta, 
bicho mineiro, piolho, moscas, pernilongos, etc.

Indicação:
Indicado no combate de formigas domésticas 
de esgotos eliminando-as por ingestão em 
casas, apartamentos, restaurantes, hospitais, 
escolas, cozinhas industriais, ônibus, etc.

Forma de Aplicação:
1 - Remova a tampa da seringa e aplique uma 
gota do tamanho de uma cabeça de fósforo do 
produto, nos lugares onde as formigas andam 
com maior frequência.

Forma de Ação:
Age por ingestão.

Forma do Produto:
- Líquido

Princípio Ativo:
- Azadiracthina 

Concentração:
- 1,0% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 6 frascos de 1 litro
- Caixa com 24 frascos de 100 ml
- Caixa com 10 frascos de 100 ml

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 48 unidades de 10 g
- Caixa com 6 unidades de 10 g

Forma do Produto:
- Líquido

Princípio Ativo:
- Azadiracthina 

Concentração:
- 0,1% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 24 frascos de 500 ml
- Caixa com 12 frascos de 500 ml

Forma do Produto:
- Gel 

Princípio Ativo:
- Fipronil

Concentração:
- 0,004% 

Embalagens Disponíveis:
- Caixa com 48 unidades de 10 g
- Caixa com 6 unidades de 10 g

Cursor Óleo de Neen

Onnix Gel Mata barata

Cursor Pronto uso - Óleo de NeenOnnix Gel Mata formiga
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