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Eficiente inseticida indicado no combate e controle de pragas como 
aranhas-marrons, baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas. 
Com ação residual de até 60 dias e efeito dominó, não possui 
cheiro, não mancha e nem queima a grama. Para o controle de 
cupins, pode ser aplicado antes e depois de construções.

Os produtos Termifin têm princípios ativos de 
última geração e livres de componentes 
agressivos ao meio ambiente, pois utilizam 
solventes à base d´água e vegetais. Toda e�a 
tecnologia resulta em produtos mais seguros para 
as pessoas, animais domé�icos e meio ambiente.

Isca moluscicida de grande eficácia, indicada para controle de 
lesmas e caramujos. Com excelente atratividade, resistente à 
umidade e à luz do sol, pode ser aplicado de forma preventiva ou 
utilizado no tratamento curativo às infestações. Sua cor 
exclusiva permite melhor visualização do produto.

Herbicida não-seletivo excelente no controle geral de ervas 
daninhas em jardins amadores, como em quintais e terrenos 
baldios.
As plantas perenes são mais bem controladas no período de 
floração, já as plantas anuais são mais suscetíveis no período inicial 
de desenvolvimento até a floração.

À base de imidacloprido, princípio ativo com 
eficiência comprovada, garante máxima eficácia no 
controle de baratas, carrapatos, cupins de solo e de 
madeira seca, formigas, moscas e pulgas.

Inseticida pronto para o uso eficaz contra aranhas-marrons, baratas, 
carrapatos, cupins, formigas e pulgas. Combate os insetos na hora e 
tem poderosa ação residual que perdura por até 60 dias depois da 
aplicação. Com o efeito dominó, o produto é levado pelos insetos 
para a colônia, matando até mesmo a rainha.

Isca de 5ª geração, com alta atratividade, baixa toxicidade e 
sem cheiro eficaz contra formigas. Age inclusive na rainha da 
colônia, acabando com a infestação em até 72 horas.

Poderosa isca, de fácil aplicação e baixa toxidade, 
desenvolvida para o extermínio completo das baratas. Com 
formulação de ação prolongada, o inseto que entrou em 
contato com o gel volta para a colônia e contamina as outras, 
provocando um extermínio total em até 72 horas.

Termifin Fipronil CE Multi-Insetos

TERMIFIN FIPRONIL MULTI-INSETOS READY

TERMIFIN MATA-LESMAS

TERMIFIN GLIFOSATO HERBICIDA

TERMIFIN IMIDACLOPRIDO SC

TERMIFIN GEL MATA-FORMIGAS

TERMIFIN GEL MATA-BARATAS


