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Formulação: Isca Granulada

Indicação:  É um raticida anticoagulante elaborado com Brodifacoum, de pronto uso, eficaz no controle de 
ratos (Rattus rattus), ratazanas (Rattus novergicus) e Camundongos (Mus musculus).

Modo de Usar: NÃO ABRA A EMBALAGEM. Colocar os sachês onde se observam os sinais da presença dos 
roedores, de 2 a 7 sachês de 25 g a uma distância 3 a 8 metros. Também é eficaz colocar as iscas em caixas 
porta iscas, e deixar em locais próximos às tocas ou em locais onde os roedores vivem e transitam. 
Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde houve o consumo das iscas, com o 
objetivo de eliminar aqueles roedores que não tiveram a oportunidade de consumir o raticida quando da 
primeira aplicação. Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

Apresentação: Embalagem 1kg (40x25g), 1kg (20x50g), Caixa de embarque 10x 1kg

Composição: Brodifacum 0,005%.

Com fechadura para segurança robusta, feita para durar.
Arame para colocação de isca.
Acondiciona as iscas raticidas fora do alcance de crianças e animais.

Caixa de embarque: 52 unidades

Indicação: É um produto elaborado com Brodifacoum, de pronto uso, eficaz no controle de ratos 
(Rattus rattus), ratazanas (Rattus novergicus) e Camundongos (Mus musculus).

Composição: Brodifacum 0,005%.

Formulação: Isca Granulada com aroma artificial de parmesão.

Modo de usar: Colocar as iscas, em caixa porta iscas, deixar próximo as tocas e em locais onde os 
roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde houve 
o consumo das iscas, com o objetivo de eliminar aqueles roedores que não tiveram a oportunidade 
de consumir o raticida quando da primeira aplicação. Após a ingestão, os roedores morrem no 
período médio de 3 a 5 dias.

Apresentação: Embalagem 1kg (40x25g).

RATICIDA
FIM DO RATO

PORTA RATICIDA

GRÃOS

FIM DO RATO
PELETIZADO

Indicação: Fim do Rato é uma armadilha efetiva para exterminar roedores. É uma cola 
permanente e seu modo de ação se dá através de atração, fixação e imobilização dos 
animais indesejados. A Ratoeira Adesiva é indicada e utilizada por empresas do 
mundo todo, em locais onde o veneno possa ser perigoso.

Composição: A base de resina sintética.

Apresentação: Caixa com 12 un e com 144 un

FIM DORATO
RATOEIRA ADESIVA
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Indicação: É um produto eficaz contra mosca branca, cigarrinha, pulgões, cochonilhas, carrapatos, etc.

Dose: 100ml p/ 10L de água. 

Composição:  Extrato de Nim 15%, Extrato de Pimenta 10%, Extrato Pirolenhoso 65%, Extrato de Fumo 10%.

Apresentação: Embalagem 1L, 10Oml.

Apresentação: Embalagem 12 x 1L, 24 x 100ml.

Indicação: É um produto não seletivo pronto uso, elaborado com Glifosato eficaz no controle das 
ervas daninhas Tiririca (Cyperus rotundus), Picão Preto (Bidens pilosa) e Picão Branco (Galinsoga 
parviflora) sendo indicado para aplicação em jardinagem amadora.

Composição: Glifosato 1%.

Formulação: Glifosato, adesivo, corante.

DEAD BUG

GLIFOSFATO QUIMIAGRI

Composição:  Azadiractina 0,12% P/P

Modo de Uso: Preventivo; Diluir 1L em até 400L de água. Curativo; Diluir 1L em 100L de água. Pulverizar 
na área a ser tratada, semanalmente no modo preventivo e no modo curativo sempre que precisar.

Indicação: É eficaz contra: mosca branca, cigarrinha, pulgões, cochonilhas, carrapatos, etc.

Apresentação: 12 x 1 L, 3 x 5 L, 24 x 100ml.

PURO NEEN

Modo de Usar: Despejar o conteúdo do frasco em um pulverizador e aplicar GRAMYCLEAN diretamente 
2sobre as folhas das ervas daninhas alvo até seu completo molhamento em uma área de até 30 m .

Apresentação: 12 x 1L.

Formulação: Líquido Pronto Uso.

Indicação: É um produto pronto uso, elaborado com Imazapir eficaz no controle das ervas daninhas 
Tiririca (Cyperus rotundus), Picão Preto (Bidens pilosa) e Picão Branco (Galinsoga parviflora).

Composição: Imazapir 0,075%.

GRAMYCLEAN

Formulação: Isca Granulada.

2Modo de Usar: Aplique 10 g da isca por m  de área do formigueiro. A Isca deve ser aplicada ao lado 
dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas; Isso faz com 
que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro. Aplique a isca diretamente da 
embalagem, sem contato manual com o produto. Não aplique em solo úmido ou em dias chuvosos.

Indicação: É um produto elaborado com FIPRONIL, eficaz no controle de formigas cortadeiras do 
tipo (Atta sexdens rubropilosa) em jardins amadores.

Composição: Fipronil 0,01%

Apresentação: Caixa 20kg (40x10x50g).

BAIT GREEN
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Apresentação: Embalagem 1kg.

Modo de usar: Aplicar DOMI EXPURGO diretamente da embalagem ou com o auxilio de uma polvilhadeira, diretamente nas áreas 
2infestadas, locais de passagem, trilhas, diretamente sobre e ao redor dos formigueiros. Aplique 30 g do produto por m .

Indicação: É um inseticida em pó de contato e ingestão elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de baratas (Periplaneta 
americana e Blatella germanica), carunchos (Sitophilus sp.) formigas cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa) e da formiga Lava pé 
(Solenopsis invicta), para uso em construções e pós-construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Composição: Deltametrina 0,02%.

Formulação: Pó Seco.

DOMI EXPURGO

Composição: Diclorvós.

Indicação: É um produto elaborado com DICLORVÓS, eficaz no controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), 
carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), formigas (Monomorium pharaonis e Monomorium floricola), moscas (Musca domestica), 
mosquitos (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus) e pulgas (Ctenocephalides felis), em superfícies, nas construções e pós 
construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Formulação: Concentrado Emulsionável.

Apresentação: Embalagem 12 x 1L e 12 x 100ml.

Modo de usar: Diluir 25 ml de DDVP QUIMIAGRI em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar 
uniformemente, em áreas internas e externas, onde as pragas vivem, reproduzem, se alojam ou transitam, tais como cantos, rodapés, 

2ralos, frestas e locais onde ficam os animais domésticos. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200 m . Se 
necessário, após uma semana, reaplique o produto.

DDVP QUIMIAGRI

Indicação: É um produto elaborado com Fumo eficaz no controle de pulgões, lagartas, cochonilhas em hortaliças, plantas e frutíferas.

Modo de Usar: Agite bem e pulverize a 30cm da planta ou hortaliça a ser tratada.

Apresentação: 12 x 500ml. 

Composição: Fumo curtido

FUMO LÍQUIDO SPRAY

Formulação: Pó Molhável.

Indicação: É um produto Pó molhável, elaborado com Lambda-cialotrina, eficaz no controle de pulgões (Aphis gossypii), cochonilhas 
(Orthezia praelonga), lagartas (Brassolis sp), formigas (Monomorium pharaonis, Monomorium floricula e Tapinoma 
melanocephalum), mosquitos (Aedes aegypti e Culex quinquefaciatus) escorpiões (Tityus bahiensis e Tityus serrulatus) e besouros 
(Alphitobius diaperinus) em jardins amadores.

Composição: Lambda-Cialotrina 10%.

Modo de usar: Abra o envelope e retire um sachê hidrossolúvel de 5g do inseticida LAMBDA-TRI JARDIM. Coloque o sachê 
hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, 
pois ele se dissolve completamente na água. Aplique a calda preparada, nos jardins amadores, diretamente nas pragas indicadas, 

2nos locais onde elas vivem, alojam e transitam, através de pulverizador manual da dose de 50ml/m .

Apresentação: Embalagem 40x25g ( 5 Sachês hidrossolúveis de 5g).

Dose: 1 sachê hidrossolúvel p/ litro de água.

LAMBDA-TRI JARDIM
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Indicação: É um produto formulado com Lambda-Cialotrina, indicado para controle residual de Aranhas (Nesticoides rufipes), 
Baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana), Carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), Escorpiões amarelo (Tityus 
serrulatus), Moscas (Musca domestica), Mosquitos (Aedes aegypti e Anopheles sp) e Pulgas (Ctenocephalides felis), nas 
superfícies, em construções e pós construções de imóveis residenciais, comercias e industriais.

Modo de usar: Para carrapatos e pulgas: Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar uniformemente, em áreas 
internas e externas, onde as pragas vivem, reproduzem, se alojam ou transitam, tais como: cantos, paredes, rodapés, ralos, 

2frestas e no entorno dos imóveis. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200 m . Se necessário, após 10 dias 
reaplique o produto.

Dose: 1 envelope p/ 10L de água. Aranhas e escorpiões 1 envelope p/ 5L de água.

Apresentação:  Embalagem 1kg (40 x 25g).

Composição: Lambda-Cialotrina 10%         Formulação: Pó Molhável. 

LAMBDA-TRI PULVERIZAÇÃO

Composição:  Imidacloprido 0,1%           Formulação: Gel Pronto Uso                    Dose: 3gr por m2.

Indicação: É um produto elaborado com IMIDACLOPRIDO, eficaz no controle de formigas das espécies Faraó 
(Monomorium floricola) e Fantasma (Tapinoma melanocephalum).

Modo de usar: Aplicar FORMIPLUS GEL pressionando o êmbolo da seringa para facilitar a saída do produto, 
formando filetes nos locais onde há indício da infestação dos insetos como: nos cantos dos armários, embaixo da 
pia, nos pés do fogão e geladeira, próximo aos aparelhos eletrônicos, frestas de azulejos e paredes, portas e 

2janelas da cozinha, utilizando 3 g por m  de área.

Apresentação: Seringa Aplicadora 10g. (24 cx. de 10g).

FORMIPLUS
GEL

2Modo de usar: Aplicar 40 ml de FORMIJET  por m , diretamente na área a ser tratada. Se necessário reaplicar o produto após 30 
dias.

Indicação: É um produto, elaborado com FIPRONIL, eficaz no controle de formigas, cupins, pulgas, carrapatos, baratas 
(Periplaneta americana e Blatela germanica), moscas (Mosca doméstica) e traças (Lepisma saccharina), em superfícies, nas 
construções e pós construções de imóveis, comerciais, residenciais e industriais.

Composição: Fipronil 0,02%.

Formulação: Líquido Pronto Uso.

Apresentação: Embalagem 24 x 500ml.

FORMIJET

Indicação: É um produto, elaborado com FIPRONIL, eficaz no controle de formigas e cupins de solo (Coptotermes gestroi e 
Nasutitermes sp), em fundações, construções e pós construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Composição: Fipronil 20%

Formulação: Suspensão Concentrada.

Apresentação: 12 x 200ml, 36 x 30ml.

Modo de usar: Diluir 20 ml de FORMIJET 200 SC em 10 litros de água. Pré-Construção: Tratamento de superfície: Aplicar 4 à 6 L de 
2calda por m  diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. Cubra a superfície tratada com plástico, por no 

mínimo, um dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não se degrade pela ação da luz. Disposição em trincheira: Através da 
trincheira, que deverá apresentar 30 cm de profundidade e 15 cm de largura, para formar uma barreira protetora contínua ao 
redor da estrutura, aplique 5 litros da mistura para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser 
reposta. Pós-Construção: Detecte na planta as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Forme uma barreira 
perfurando a cada 20 cm. Aplicar 200 ml de calda por orifício. Se necessário, após 30 dias, reaplique o produto.

FORMIJET 200SC
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Composição:  Cálcio (Ca) 4,8%, Enxofre (S) 10,0%, Cobre (Cu) 20,0%

Indicação: É um fertilizante indicado para todas as culturas podendo ser utilizado via foliar e via solo. Recomenda-se diluir 
20gr para 10L de água na forma curativa e realizar a pulverização molhando bem toda a parte aérea da planta. Quando feito 
via solo deve-se molhar toda a área próxima ao caule. Aplicação preventiva: 20gr para 20L de água 

Eficaz contra: Fungos em plantas, pinta preta, antracnose, podridão de frutos, mancha púrpura, verrugose, melanose, 
rubelose, cercosporiose.

Apresentação: Display 30 x 20gr, Pote 12 x 1kg

CALDA BORDALEZA

Composição: Sulfato de Cobre.

Dose: 100ml p/ 10L de água.

Apresentação: 12 x 1L e 24 x 100ml.

Formulação: Suspensão líquida.

Indicação: É um produto elaborado com Cobre, que aumenta a proteção contra a doença das plantas. Indicado para 
plantas ornamentais, frutíferas e hortaliças. Diluir de 5ml a 10ml por litro de água e pulverizar sobre troncos, caules e folhas 
das plantas.

COBRE FORTE

Indicação: É um produto elaborado com THIAMETOXAM e LAMBDA-CIALOTRINA, eficaz no controle de Aranhas (Loxosceles sp), 
Baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), Carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), Cochonilhas (Orthezia praelonga), 
Cupins de Solo (Nasutitermes sp e Coptotermes gestroi), Escorpiões (Tityus bahiensis), Moscas (Musca domestica), Percevejos de 
cama (Cimex lectularius) e Pulgas (Ctenocephalides canis) em construções e pós construções de imóveis residenciais, comerciais 
e industriais.

Apresentação: 12 x 1L, 12 x 100ml e 36 x 30ml.

Modo de usar: Para Cupins de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extenção do local fazendo, orifício no solo com 10 mm de 
diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 20 cm de cada um. Em seguida, prepare a calda diluindo 20 ml de 
DESTRUIDOR em 10 litros de água. Aplicar 5 litros da calda por metro linear, tratando também a terra a ser reposta. Para Escorpiões 
e Aranhas: Diluir 30 ml de DESTRUIDOR em 10 litros de água. Demais pragas: Diluir 20 ml de DESTRUIDOR em 10 litros de água. Após o 
preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar uniformemente, em áreas internas e externas, onde as pragas vivem, 
reproduzem, se alojam ou transitam, tais como: cantos, rodapés, ralos e frestas de piso. A calda preparada poderá ser aplicada em 

2uma área de 200m . Nas indicações acima, se necessário, após duas semanas reaplique o produto.

Composição: Thiametoxam 14,1%, Lambda-Cialotrina 10,6%               Formulação: Suspensão Concentrada.

DESTRUIDOR

Modo de usar: Formigas, Moscas e Mosquitos: Diluir 40 ml de MALATOP em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um 
pulverizador e aplicar uniformemente, em áreas internas e externas, onde as pragas vivem, reproduzem, se alojam ou transitam, 
tais como, paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e no entorno dos imóveis. A calda preparada poderá ser aplicada em 

2uma área de 200 m . Larvas de Mosquito: Diluir 5 ml de MALATOP em 100 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um 
pulverizador ou regador e aplicar onde há indícios de infestação da larva de mosquitos. Se necessário, após 30 dias, reaplique o 
produto.

Composição: Malathion 5%        Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação: É um produto elaborado com Malathion, eficaz no controle de Formigas (Monomorium floricola e Solenopsis invicta e 
Solenopsis saevissima), Moscas (Musca domestica), Mosquitos e Larvas (Aedes aegypti), indicado para aplicação, em construções 
e pós-construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

 

Apresentação: 12 x 1L e 12 x 100ml.

MALATOP
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Apresentação: Embalagem 12 x 1L, 12 x 100ml e 36 x 30ml

Composição: Imidacloprido 20%       Formulação: Suspensão Concentrada.

Indicação: É um produto elaborado com Imidacloprido, eficaz no controle preventivo e curativo dos cupins de 
madeira seca (Cryptotermes brevis) e cupins de solo (Nasutitermes sp), ácaros (Dermatophagoides 
pteronyssinus), pulgas (Ctenocephalides felis) e carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), para uso em 
construções e pós-construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar: Para Cupins de Madeira Seca: PREVENTIVO: Diluir 20 ml de CUPINICID em 10 litros de água, aplicar 
uniformemente com o auxilio de um pulverizador por toda a extensão da madeira a ser tratada. CURATIVO: Diluir 
20 ml de CUPINICID em 10 litros de água, aplicar a calda diretamente nos orifícios com o auxilio de um aspersor 
com bico de vazão contínua ou uma seringa em toda a madeira a ser tratada. Em ambos os tratamentos a dose 

2indicada é de 100ml por m . Para Cupins de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo 
orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em 
seguida, prepare a calda diretamente no tanque do pulverizador, diluindo 20 ml de CUPINICID em 10 litros de água. 

2Aplicar 2,5 litros da calda prepara em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada na dose de 100 ml/m . Nas 
indicações acima, se necessário, após 30 dias reaplique o produto. Para Ácaros, Carrapatos e Pulgas: Diluir 30 ml 
de CUPINICID em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar em áreas internas e 
externas, nos locais onde há infestações da praga, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam 

2os animais domésticos. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200 m . Se necessário, após duas 
semanas, reaplique o produto.

CUPINICID

LESMICIDA
Composição: Metaldeído 5%

Indicação: Eficaz contra caramujos e lesmas

Apresentação: Caixa com 20 x 20 x 50g.

Dose:  6g p/ m2

2Modo de usar: Aplicar 10g de MEGAREX AQQUA por m , 
diretamente da embalagem ou com o auxilio de um 
aplicador, espalhando as iscas diretamente sobre o solo, 
entre as plantas, nas áreas infestadas pelas lemas e 
caramujos. Se necessário, após 7 dias, reaplique o 
produto.

Apresentação: Embalagem 1kg ( 5x200g).

Composição: Metaldeído 5%  Formulação: Isca Granulada

Indicação: É um Moluscicida elaborado com METALDEÍDO, 
eficaz na desinfestação de Lesmas (Sarasinula 
linguaeformis) e Caramujos (Achatina fulica), para ser 
aplicado em construções e pós-construções de imóveis 
residenciais, comerciais e industriais.

MEGAREX AQQUA

Formulação: Grânulo Solúvel.

Composição: Tiametoxam 10%.          

Indicação: É um granulado solúvel formulado com Tiametoxam, recomendado para situações que requerem 
maior efeito residual, eficaz contra as moscas (Musca doméstica), nas superfícies, em construções e pós-
construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar: Diluir 100g de FIM DA MOSCA em 800 ml de água. Após o preparo da calda, pulverizar ou pincelar, 
em áreas internas ou externas, nos locais mais frequentados pelas moscas, tais como: superfícies aquecidas 
pelo sol, corpos cilíndricos (canos, fios, arames, postes e mourões), janelas (caixilhos, parapeitos e batentes), 

2paredes e teto. A calda preparada poderá ser aplicada em um área de 20 m . Também é possível utilizar com 
cordões embebidos na calda preparada, estendidos horizontalmente a cerca de 2 metros do solo. Se necessário, 
após 7 dias, reaplique o produto.

Apresentação: Embalagem 10 x 1kg e 12 x100g.

FIM DA MOSCA
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Apresentação: Caixa com 20 x 500g

Dose:  10g p/ m2

Composição:  Fipronil 0,024%

Indicação: É eficaz contra pulgas

MADALDRIN
400PM

Composição:  Cipermetrina 25%

Dose:  Formigas: 50-100ml em 10L de água

Indicação: Deve ser aplicado nos 
esconderijos dos insetos.

Apresentação: Caixa com 24 x 100ml e 12 x 1L

FORMICIDA
LÍQUIDO

Dose:  10g p/ m2

Composição:  Fipronil 0,024%

Indicação: É eficaz contra Formigas

Apresentação: Caixa com 20 x 1kg.

FORMICIDA
PÓ 40

INSETICIDA

Apresentação: Caixa com 24 x 30ml,  12 x 200ml e 12x 1L

Composição: Lambda Cialotrina 10,6%

Indicação: Eficaz contra pulgas, baratas, aranhas, 
percevejos, carrapatos, escorpiões, formigas e o 
mosquito da Dengue.

UFC

Dose:  10g p/ m2

Indicação: É eficaz contra Formigas

Composição:  Deltametrina 0,05%

Apresentação: Caixa com 20 x 1kg.

FORMICIDA
PÓ 50
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Composição: Óleo essencial de alho, 
pimenta e citronela

Modo de Uso: Borrifar o repelente nas 
áreas onde os animais ficam vagando e 
fazendo suas necessidades.

Apresentação: Caixa com 12 x 500ml.

Composição: Óleo essencial de alho, pimenta e citronela

Apresentação: Caixa com 16 x 300gr

Modo de Uso: Basta distribuir o repelente nas áreas onde os animais ficam vagando, como nos gramados, canteiros, arbustos e 
contentores de lixo. Com Xô gato granulado, seus lugares favoritos se tornarão áreas para evitar e não visitar. A ação do produto 
pode durar até uma semana. Produto atóxico, inofensivo a animais e plantas.

Apresentação: Caixa com 12 x 400gr

Composição: Óleo essencial de canela 6%, Veículo 94%

Modo de Uso Deve ser aplicado preferencialmente em ambientes fechados pois exala odor desagradável a esses animais. A 
dosagem do produto deve ser de 40gr x m2 (2 pastilhas). Realizar 3 aplicações com intervalos de 3 a 5 dias entre elas. 
Acondicionar as pastilhas em sachês e colocá-las no local infestado. É eficaz contra pombos, morcegos e pardais.

XÔ CÃO
SPRAY

XÔ GATO
GRANULADO

Composição: Polímeros 80%, Inertes 20%

Modo de Uso: Limpar a superfície, cortar o 
bico da bisnaga na linha indicada, aplicar 
um filete comprimindo a embalagem em 
zig-zag onde as aves costumam pousar 
(vigas, muros, beirais, etc.)

Apresentação: Caixa com 24 x 250gr

XÔ POMBO
GEL

XÔ POMBO
PASTILHAS

Apresentação: Caixa com 12 x 250ml

Composição: Extrato Pirolenhoso 95%, 
Extrato de Pimenta Espanhola 4% e Fixador 
1%

Modo de Uso: Diluir o produto em água 
limpa e pulverizar em locais onde os 
morcegos se encontram na proporção de 
50ml por litro de água.

MORCEGOL

Apresentação: Caixa com 12 x 250ml

Composição: Extrato Pirolenhoso 94%, 
Extrato de Pimenta Espanhola 4%, Óleo 
Essencial de Canela 1% e Fixador 1%

Modo de Uso: Diluir o produto em água 
limpa e pulverizar em locais onde os 
pombos se encontram na proporção de 
50ml por litro de água.

POMBAL
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Dose:  Ratos Novergicus: 20g ao longo de 30cm; Rattus Rattus e Mus Muscullus: 20g ao longo de 50cm.

Indicação: Elimina qualquer espécie de rato. Aplicar nas trilhas e tocas

Composição: Cumatetralil 0,75%

Apresentação: Caixa com 24x 100g e 6 x 1kg.

PIK RATO

GLIFOSATO PLUS

Indicação: Eficaz no controle de ervas daninhas

Composição: Glifosato 0,48%

Apresentação: Caixa com 12 x 1L

CUPINICIDA
Composição: Imidacloprid 20%

Dose:  25ml p/ 10L de água

I n d i c a ç ã o :  Dev e  s e r  a p l i c a d o  n o s 
esconderijos dos insetos

Apresentação: Caixa com 24 x 100ml e 12 x 1L.

ISCA MIX-S

Indicação: Para todas as formigas cortadeiras 
de seu jardim e gramado.

Apresentação: Caixa com 40 x 10 x 50g.

Dose:  Formigas Cortadeiras: 10g p/ m2; Forma 
de Cálculo: Vide embalagem.

Composição: Fipronil 0,01%

Apresentação: Caixa com 12 x 300ml.

Indicação: Combate baratas e formigas

Composição:  Praletrina 0,10%, Deltametrina 
0,02%

MULTIPIK
2 EM 1

Composição:  Praletrina 0,10%, Deltametrina 
0,02%

Indicação: Combate baratas, formigas, moscas 
e mosquitos.

Apresentação: Caixa com 12 x 300ml.

MULTIPIK
INSETOS

Indicação: Combate cupins

Composição:  Bifentrina 0,06%

Apresentação: Caixa com 12 x 400ml.

MULTIPIK
CUPINICIDA

DIVERSOS



NOCAUTE
Composição :  Acetamipr ido  10% , 
Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, 
Tiametoxam 10%.

Formulação: Suspensão Concentrada.

Indicação: Aranhas Marrom (Loxosceles 
gaucho), Baratas de Esgoto (Periplaneta 
americana), Carrapatos (Amblyomma 
c a j e n n e n s e ) ,  C u p i n s  d e  S o l o 
(Nasutitermes sp), Escorpião Amarelo 
(Tityus serrulatus). Formiga (Solenopsis 
invicta), Mosca (Musca domestica), 
Mosquito (Aedes aegypti), Percevejo de 
Cama (Cimex lectular ius) ,  Pulga 
(Ctenocephalides fel is fel is) ,  em 
construções e pós construções de 
imóveis residenciais, comerciais e 
industriais.

Apresentação:  12 x 200ml e 36 x 30ml
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