CATÁLOGO DE PRODUTOS
COMERCIAL
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A DEXTER LATINA
DESDE 1996, A DEXTER LATINA DESENVOLVE PRODUTOS INOVADORES NO COMBATE A DIFERENTES TIPOS DE
PRAGAS URBANAS. A INOVAÇÃO E PIONEIRISMO DE SEUS PRODUTOS FIZERAM COM QUE A EMPRESA, APENAS 3
ANOS APÓS SEU INÍCIO, SE CONSOLIDASSE COMO SINÔNIMO DE QUALIDADE EM TODO O BRASIL, ALCANÇANDO A
LIDERANÇA NO MERCADO DE INSETICIDAS À BASE DE GEL.

DEVIDO À GRANDE ACEITAÇÃO FRENTE AO CONSUMIDOR FINAL, EM 2004 A DEXTER DEIXOU O INTERIOR DO PARANÁ
E MUDOU-SE PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARA ATENDER À CRESCENTE
DEMANDA DO MERCADO. COM O INTUITO DE AUMENTAR AINDA MAIS SUA CAPACIDADE PRODUTIVA, EM 2009 FOI
INAUGURADA A NOVA SEDE DA EMPRESA, TAMBÉM EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. COM 4.600 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA,
A NOVA LOCALIZAÇÃO ESTÁ EM UM PONTO ESTRATÉGICO PARA A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS.

HOJE, COM AMPLA LINHA DE PRODUTOS, QUE VAI DO USO DOMÉSTICO AO USO PROFISSIONAL, A DEXTER LATINA
É REFERÊNCIA NACIONAL NO SEGMENTO. TUDO ISSO GRAÇAS À SUA CONSTANTE BUSCA POR SOLUÇÕES PARA
O CONTROLE DE PRAGAS, COMO MOSQUITOS, MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS, RATOS, PULGAS, CARRAPATOS,
ARANHAS-MARRONS, CUPINS, LESMAS E ERVAS DANINHAS.
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Controle até 6 pragas
diferentes com este
inseticida e dê um fim
em aranhas-marrons,
baratas, carrapatos,
cupins, formigas
e pulgas. Com excelente
ação residual, o produto
tem efeito dominó
e pode agir por até
60 dias. O Fipronil
Multi-insetos não deixa
cheiro residual e não
mancha, além de possuir
exclusiva formulação
à base vegetal.

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• Formulação à base vegetal
• Molécula mais moderna
que a dos concorrentes
• Sem cheiro residual
• Concentração de ativos

Menos agressivo ao meio ambiente;
Menos irritabilidade aos seres humanos;
Garante maior eficácia que os concorrentes;
Formulação menos tóxica, menos poluente e com maior efetividade no controle das pragas;
Alto efeito residual, podendo durar até 60 dias*;
Quando usado na pré-construção, sua barreira química pode durar até 10 anos.

• Pode ser diluído em
qualquer tipo de solvente

Um dos poucos produtos do mercado que pode ser diluído em água, óleo, álcool
e querosene, entre outros;
Mais praticidade e opções de escolha para os consumidores;
Pode ser diluído em bases de óleo, podendo ser aplicado em madeiras (para
o combate aos cupins).

• Amplo espectro de ação
• Maior número de pragas

Para o controle de cupins, pode ser utilizado tanto na pré-construção (para
construir uma barreira química em volta da construção) como na pós-construção;
Um dos poucos do mercado que ajuda no combate a seis diferentes pragas:
aranhas-marrons, baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas.

• Custo/benefício

O produto é mais econômico, uma vez que, no caso do produto de alguns
concorrentes, é preciso diluir 100 ml do produto em 1 litro de água, enquanto
bastam 10 ml do Termifin Multi-insetos em 1 litro de água**.

• Layout
• Informações técnicas

Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto
à indicação e ao uso do produto.

• Termifin Fipronil Ready
Multi-insetos 250 ml

A linha ainda conta com uma versão pronto para uso, garantindo a mesma eficácia;
Mais praticidade: o produto já vem com trigger e pronto para aplicação;
Mais segurança na hora da aplicação;
À base de água;
Sem cheiro residual;
Menos irritabilidade;
Pode ser aplicado em locais de uso comum, como hospitais, padarias, restaurantes
e outros.

• Tamanho das embalagens

Além da versão pronto uso, o produto é comercializado em versões de 50 ml,
200 ml e 1 litro, variando de acordo com a necessidade de cada cliente.

APRESENTAÇÃO:

50 ml | 200 ml | 1 l e 250 ml Ready

EFICAZ CONTRA:

ARANHASMARRONS

BARATAS

CARRAPATOS

CUPINS

FORMIGAS

MODO DE USAR:
1

PULGAS

*Dependendo da superfície, praga e modo de uso. **Depende da praga a ser combatida.

Para aranhas-marrons, diluir 100 ml do produto em 10 litros de solvente e aplicar diretamente sobre as aranhas e atrás de móveis,
quadros, casas, assoalhos, portas e outros. Contra baratas, diluir 150 ml do produto em 10 litros de solvente e aplicar diretamente
nelas e em seus esconderijos, tais como: embaixo de pias, mesas, balcões, geladeiras e outros.
Para carrapatos e pulgas, diluir 100 ml do produto em 10 litros de solvente e aplicar sobre todas as superfícies de canis, casinhas
e onde os cães ficam; aplicar também nos gramados e calçadas. Contra formigas, diluir 40 ml do produto em 10 litros de solvente
e aplicar no maior número de formigas, sem encharcá-las.
Para cupins, diluir 150 ml do produto em 10 litros de solvente e, para pré-construção, aplicar no solo. Para pós-construção, aplicar por
imersão ou pincelamento em móveis, quadros, casas, assoalhos, portas e outros.
Para mais informações, consulte o modo de usar na embalagem do produto.
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PARA A VERSÃO READY
Agite bem antes de usar para garantir a
eficácia do produto. Aplique o produto nos
esconderijos dos insetos ou diretamente
sobre eles para obter uma ação mais rápida.
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CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

•Molécula mais moderna  
   que a dos concorrentes
• Formulação à base de água
• Sem cheiro
• Concentração de ativos

Quando usado na pré-construção, sua barreira química pode durar até 10 anos;
Menos tóxica, menos poluente e com maior efetividade no controle das pragas;
Menos irritabilidade aos seres humanos;
Menos agressivo ao meio ambiente;
Alto efeito residual, podendo durar até 60 dias*;
Garante maior eficácia que os concorrentes.

• Amplo espectro de ação
• Maior número de pragas

Pode ser utilizado em diferentes locais;
Pode ser utilizado tanto na pré-construção como na pós-construção;
Para cupins, pode ser utilizado na pré-construção como uma barreira química
em volta da construção;
Um dos poucos do mercado que ajuda no combate a seis diferentes pragas:
baratas, cupins, carrapatos, formigas, moscas e pulgas.

• Layout
• Informações técnicas

Sua embalagem gera grande destaque para os consumidores no ponto de venda;
Possui um layout com fácil entendimento;
Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Suas informações e embalagem garantem mais confiabilidade de marca;
Suas informações tem alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação
e ao uso do produto.

• Tamanho das embalagens

O produto é comercializado em diferentes versões.

APRESENTAÇÃO:

50 ml | 200 ml | 1 l

À base de imidacloprido, o produto possui máxima eficácia
no controle de baratas, carrapatos, cupins de solo e de madeira
seca, formigas, moscas e pulgas.

EFICAZ CONTRA:
BARATAS

Com formulação à base de água, o produto não deixa cheiro

CUPINS

CARRAPATOS

FORMIGAS

MOSCAS

PULGAS

*Dependendo da superfície, praga e modo de uso.

residual e não utiliza solventes derivados do petróleo.

MODO DE USAR:

1
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Antes de usar, agitar bem o produto.
Baratas: diluir 10 ml do produto em 1 litro de água. Utilizando pulverizadores
costais manuais, aplicar diretamente sobre as baratas e seus esconderijos, tais
como embaixo de pias, mesas, balcões, atrás e embaixo de fogões, geladeiras,
coifas, fendas e frestas, ralos, caixas de gordura etc. Formigas: diluir 1 ml do
produto em 1 litro de água. Utilizando pulverizadores costais manuais, aplicar
no maior número de formigas possível, sem encharcá-las. Desse modo, o produto
terá ação dominó, eliminando todo o formigueiro. Moscas e pulgas: diluir 2 ml
do produto em 1 litro de água. Utilizando pulverizadores costais manuais ou
munidos de bicos tipo leque, aplicar nas superfícies a serem tratadas. Para
pulgas, aplicar principalmente em tapetes e assoalhos. Carrapatos: diluir
2 ml do produto em 1 litro de água. Aplicar utilizando pulverizadores costais
manuais ou munidos de bicos tipo leque sobre as superfícies a serem tratadas.
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Cupins: pré-construção - diluir 2,5 ml do produto em 1 litro de água. Tratamento da superfície: aplicar de 4
a 6 litros de calda por m² diretamente sobre o solo, para formar uma barreira horizontal. Cobrir a superfície
tratada com um plástico no período mínimo de um dia, para que o produto se agregue ao solo e não
se degrade pela ação da luz. Injeção: por meio de uma injeção de solo, aplicar o produto ao redor da
estrutura, depositando 5 litros de calda por metro linear, buscando chegar até a base. Disposição em
trincheira: aplicar 5 ml do produto para 1 litro de água e colocar em trincheiras de 30 cm de profundidade
e 15 cm de largura. Pós-construção: diluir 5 ml do produto em 1 litro de água. Injeção em superfícies
horizontais: perfurar o piso a cada 30 cm de distância ao redor das paredes e estruturas, utilizar 5 litros
de calda para cada metro linear. Injeção em superfícies verticais: em paredes de alvenaria, perfurar
a parede a cada 10 cm, a uma distância de 10 a 20 cm do encontro com o piso, teto ou paredes laterais,
aplicando 200 ml de calda por orifício (2 litros por metro). Disposição em trincheira: em trincheiras
de 30 cm de profundidade e 15 cm de largura, aplicar 5 litros da mistura para cada metro linear.
Cupins de madeira seca: diluir 2,5 ml do produto em 1 litro de água. Aplicar por meio de injeção ou
pincelamento nas áreas de acesso dos cupins. Procurar por partes não impermeabilizadas nas madeiras.

EFICAZ CONTRA A

BARATA
E TODA A COLÔNIA
FÓRMULAS TESTADAS

Seguindo os mesmos padrões de qualidade da linha
Straik, a isca Termifin Gel Mata-baratas tem a máxima
eficácia no controle desses insetos. Seu diferencial é o
efeito dominó: ao entrar em contato com a isca, as baratas
voltam ao ninho contaminando o restante da colônia,
garantindo seu total extermínio em até 72 horas.
Eficiente contra diferentes tipos de baratas.

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• 1ª isca atrativa à base de
gel desenvolvida no Brasil

Fórmula pioneira e exclusiva, garantindo mais confiabilidade e eficácia para os consumidores.

• Fórmula atrativa e estável
• Ativo de 5ª geração

Pode ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical sem o risco de escorrer;
Não muda de consistência, mantendo sua atratividade e eficácia;
Não mancha, não suja e as sobras da aplicação são removidas facilmente;
Possui efeito dominó: a barata consome o produto e volta para o ninho, morrendo e infectando
toda a colônia;
Sua formulação traz mínima toxicidade para os seres humanos;
Não apresenta nenhum efeito nocivo a animais de estimação e seres humanos;
Fórmula eficaz contra diferentes tipos de baratas.

• Contém amargante

Muito mais segurança. Crianças e animais domésticos que, porventura, colocarem o produto na boca
não terão vontade de repetir o ato, por conta do gosto amargo.

• Formato de seringa

Mais facilidade de manuseio e de uso;
Facilita a aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo de pias e armários;
Embalagem proporciona menos desperdício.

• Apresentação de 10 g

Produto muito rentável: graças ao seu efeito dominó, uma pequena quantidade pode acabar com toda
a infestação;
Evita o desperdício;
Dose ideal para o uso doméstico.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem com grande destaque nos pontos de vendas;
Layout com fácil entendimento das informações;
Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Informações com alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação e ao uso do produto.

APRESENTAÇÃO:

10 g

EFICAZ CONTRA:
BARATAS

MODO DE USAR:

1

Retire a tampa protetora da seringa
puxando-a. Pressione lentamente o êmbolo
para formar uma pequena gota do tamanho
da cabeça de um palito de fósforo.

2

Aplique de 2 a 3 gotas por m² ou a cada 50 cm
umas das outras, próximo aos esconderijos das
baratas, tais como: embaixo de pias, mesas e
balcões, atrás e embaixo de fogões, geladeiras,
armários, balanças eletrônicas, fendas e frestas.
Reaplicar nos pontos onde o gel for consumido.

3

Após 3 dias de aplicação, o gel que não
foi consumido pode ser retirado dos
locais onde foi aplicado. O produto
teve sua eficácia comprovada após
10 dias para Blatella germanica e após
24 dias para Periplaneta americana.
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FÓRMULAS TESTADAS

O Termifin Gel Mata-formigas conta com alto poder de
atratividade, o que diminui a possibilidade de rejeição

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• 1ª isca atrativa à base de
gel desenvolvida no Brasil

Fórmula pioneira e exclusiva, garantindo mais confiabilidade e eficácia para os consumidores.

• Fórmula atrativa e estável
• Ativo de 5ª geração

Fórmula eficaz contra diferentes tipos de formigas;
Possui efeito dominó: a formiga consome o produto e volta para a infestação, morrendo e infectando
todo o formigueiro;
Não apresenta nenhum efeito nocivo a animais e seres humanos;
Não mancha, não suja e as sobras de aplicação são removidas facilmente;
Pode ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical, sem o risco de escorrer;
Sua formulação traz mínima toxicidade para os seres humanos;
Não muda de consistência, mantendo sua atratividade e eficácia.

• Formato de seringa

Mais facilidade de manuseio e de uso;
Facilita a aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo de pias e armários;
Embalagem proporciona menos desperdício.

• Contém amargante

A isca possui um gosto amargo intragável, fazendo com que crianças e animais domésticos tenham
dificuldade em engolir.

• Apresentação de 10 g

Produto muito rentável: graças ao seu efeito dominó, uma pequena quantidade pode acabar com toda
a infestação;
Evita o desperdício;
Dose ideal para uso doméstico.

• Layout
• Informações técnicas

Embalagem com grande destaque nos pontos de venda;
Layout com fácil entendimento das informações;
Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Informações com alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantido total transparência quanto à indicação e ao uso do produto.

APRESENTAÇÃO:

10 g

do produto pelas formigas, que levam o produto para
dentro do formigueiro. Lá, sua fórmula eliminará a
rainha e toda a colônia, acabando com a infestação
em até 72 horas. A isca age somente contra o inseto,
trazendo muito mais segurança. Toda a sua eficácia
pode ser utilizada em casas, apartamentos e depósitos.

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS

MODO DE USAR:

1
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Retire a tampa da seringa,
puxando-a. Pressione lentamente
o êmbolo, depositando pequenos
filetes de mais ou menos 3 cm nos
locais onde as formigas transitam.

2

Procure não interromper a trilha das
formigas, pois algumas espécies
podem rejeitar o produto.

3

Após 3 dias de aplicação, o gel que
não foi consumido pode ser retirado
dos locais onde foi aplicado.
A eliminação das formigas ocorre de
2 a 4 dias após a aplicação do produto.

PRONTO PARA USO
As ervas daninhas podem
ser um problema sério para a
manutenção de jardins, quintais
e terrenos. Para acabar de vez
com essa praga indesejada,
use o Termifin Glifosato,
o herbicida não seletivo
perfeito para o controle
dessas plantas invasivas.
Este produto também é
indicado para o controle de
pragas que surgem nas frestas
de calçadas, decks e outros.

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• À base de água
• Não seletivo
• Formulação pronta para o uso

Produto indicado para o controle de pragas nos jardins
amadores, frestas de calçadas, pedrinhas e onde mais as
ervas daninhas se desenvolverem;
Não seletivo, garantindo mais eficiência em mais
espécies de praga;
Baixa toxicidade para os seres humanos;
Prático, basta pulverizar o produto, não precisando diluir.

• Quantidade do produto por embalagem

Indicado para jardins amadores, evitando o desperdício;
1 litro do produto pode render para uma área de mais ou
menos 30 m².

• Layout
• Informações técnicas

Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Sua embalagem gera grande destaque para os
consumidores no ponto de venda;
Suas informações e embalagem garantem mais
confiabilidade de marca;
Possui um layout com fácil entendimento;
Informações técnicas completas, garantindo total
transparência quanto à indicação e ao uso do produto;
Suas informações têm alto grau de controle e
regularidade.

APRESENTAÇÃO:

1l

EFICAZ CONTRA:
ERVAS DANINHAS

MODO DE USAR:

1

Produto pronto para uso. Agite e pulverize o Termifin Glifosato de maneira uniforme sobre
as plantas em que deseja fazer o controle, usando de preferência, bico tipo leque. Evite
aplicá-lo quando houver orvalho sobre as plantas, em condições de falta de chuva ou quando
o solo estiver muito seco e as ervas daninhas já apresentarem estresse hídrico (murchas).

50cm

2

Restrições: aplicar o produto a uma distância
de 50 cm das plantas não alvo (frutíferas,
folhagens, gramados, entre outros).
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CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• Fórmula exclusiva

Produto exclusivo no mercado brasileiro;
Fórmula de alta atratividade para todos os tipos de lesmas
e caramujos;
Resistente à água e à luz do sol, o produto pode ficar exposto
ao tempo sem perder seu ativo, sua consistência ou sua
atratividade.

• Cor da isca (laranja)
• Tamanho da isca

Isca moluscicida na cor laranja, que facilita a visualização no
momento da aplicação;
Mais segurança para os consumidores;
Seu tamanho irregular permite que a isca seja consumida
por diferentes tamanhos de lesmas e caramujos.

• Contém amargante

Muito mais segurança;
Crianças e animais domésticos que, porventura, colocarem
o produto na boca não terão vontade de repetir o ato, por
conta do gosto amargo.

• Apresentações

Embora seja comercializada em embalagens de 1 e 5 kg,
dentro das caixas a isca vem em sachês que podem ser
comercializados separadamente pelos revendedores.

• Layout
• Informações técnicas

Informações técnicas completas, garantindo total transparência
quanto à indicação e ao uso do produto;
Possui um layout com fácil entendimento;
Suas informações têm alto grau de controle e regularidade;
Suas informações e embalagem garantem mais confiabilidade
de marca;
Sua embalagem gera grande destaque para os consumidores
no ponto de venda;
Traz mais segurança de uso aos consumidores.

APRESENTAÇÃO:

1 kg | 5 kg

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

EFICAZ CONTRA:
CARAMUJOS

LESMAS

MODO DE USAR:

1

8

Espalhar o produto diretamente sobre o solo, manualmente
ou por meio de um aplicador de produtos granulados,
próximo dos locais infestados por lesmas e/ou caramujos.
Aplicar de 7 a 10 gramas de Termifin Mata-lesmas para
cada 10 m² e reaplicar a mesma dose após 10 dias.
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O efeito tem início em até
12 horas após a aplicação.
Com o término da infestação,
o resíduo do produto
deve ser recolhido.

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• Formulação com combinação
de grãos nobres
• Solvente DMSO
• Estabilidade
• Brodifacoum

Produto com alto grau de atratividade, conferindo eficiência no controle de roedores;
Isca feita à base de 4 grãos nobres: arroz, aveia, trigo e girassol (a maioria dos
concorrentes usa apenas girassol, não sendo tão atrativo, além de que, nesse grão, o
ativo fica apenas na casca e pode ser retirada pelo roedor);
A combinação dos grãos traz uma alimentação completa para os roedores, rico em
proteínas e gorduras, fazendo com que eles não procurem por outros alimentos nas
residências;
Sua fórmula traz mais eficiência no controle da praga;
Sua formulação evita o aparecimento de carunchos e mofos;
O produto pode ser deixado no ambiente por até dois anos;
Graças ao ativo, os roedores perdem seu líquido antes de morrerem, não liberando
cheiros ruins depois de mortos;
Seu solvente é nobre, não apresenta cheiro, não muda a atratividade e o sabor da isca.

• Contém amargante

Inibe a ingestão do produto, trazendo mais segurança para os clientes: crianças
e animais domésticos que, porventura, colocarem a isca na boca não terão vontade de
repetir esse ato, devido ao gosto amargo.

• Embalagem
• Dosagem por sachê

Não é preciso abrir o sachê;
O sachê é produzido em material microporoso, que permite a saída dos aromas
dos cereais da isca mesmo com a embalagem fechada, garantindo sua atratividade;
Embalagem prática, segura e econômica;
Dosagem certa para a maioria dos roedores.

• Apresentações

O produto é comercializado dentro de displays, trazendo mais visibilidade para os
consumidores nos pontos de venda.

• Layout
• Informações técnicas

Sua embalagem gera grande destaque para os consumidores no ponto de venda;
Possui um layout com fácil entendimento;
Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Suas informações e embalagem garantem mais confiabilidade de marca;
Suas informações têm alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à indicação
e ao uso do produto.

APRESENTAÇÃO:

Sachê 25 g | Display 1 kg

GRÃOS

NOBRES

Excelente raticida anticoagulante de dose única à base de
Brodifacoum 0,005%, é muito indicado para o controle de ratos,
ratazanas e camundongos. Com sua formulação exclusiva,
contendo vários tipos de grãos e cereais integrais, Termifin
Isca Mata-ratos apresenta ótima atratividade e palatabilidade
para essas pragas. Seguro para humanos e animais de
estimação, é indicado para diferentes tipos de ambiente.

EFICAZ CONTRA:

RATOS, RATAZANAS E
CAMUNDONGOS

MODO DE USAR:

1

Colocar os sachês
onde se observam
sinais dos roedores
(tocas e trilhas). Não é
necessário abrir o sachê.

2

A quantidade de sachês e o número de pontos
de aplicação varia de acordo com a espécie do
roedor, o grau de infestação e o tamanho da
2 a 4m área a ser desratizada. Para ratazanas e ratos,
recomenda-se colocar de 1 a 2 sachês a cada
2 m ou 4 m ou 2 sachês para altas infestações.

3

Eventualmente, recomenda-se abrir
o sachê, dividir o conteúdo em duas
porções e aplicar sobre o local. Manter
a oferta do produto até que não se
observem mais sinais da presença
dos roedores e, depois, destruir os
restos do produto e os recipientes.

4

Recomenda-se a colocação do raticida
em caixas ou tubos que permitam o
acesso exclusivo dos roedores, pois
estes se sentem mais seguros comendo
escondidos. Como forma de prevenção
contra novas infestações, mantenha pontos
de aplicação de forma permanente.
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Poderoso mosquicida líquido para uso veterinário, que elimina as

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• Isca líquida
• Formulação concentrada
• Ativo Metomil

Produto feito à base de açúcares, garantindo mais atratividade;
Por ser líquido, o produto tem fácil aplicação e pode ser usado
em diversos locais;
Graças à concentração de ativos, o produto traz eficácia de até
7 dias em superfícies porosas;
Devido à sua concentração, o produto pode ser diluído, tendo mais
rentabilidade e economia;
Quando diluído, o produto não mancha.

• Contém amargante

Traz mais segurança para os consumidores: crianças e animais
domésticos que, porventura, coloquem o produto na boca não terão
vontade de repetir o ato, pelo gosto amargo.

• Produto com coloração verde

Traz mais segurança para os usuários e poder de visualização
do conteúdo;
Indicativo de ativo presente.

• Diferentes tamanhos

Produto pode ser encontrado em apresentações de 250 ml, 1 litro
e 5 litros: mais opções para o cliente, que pode escolher o produto
de acordo com sua necessidade (tamanho da área a ser aplicado).

• Layout
• Informações técnicas

Suas informações e embalagem garantem mais confiabilidade
de marca;
Possui um layout com fácil entendimento;
Sua embalagem gera grande destaque para os consumidores
no ponto de venda;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência
quanto à indicação e ao uso do produto;
Traz mais segurança de uso aos consumidores;
Alto grau de controle e regularidade.

APRESENTAÇÃO:

250 ml | 1 l | 5 l

moscas rapidamente. O produto atrai e mata os insetos em poucos
segundos, garantindo um ambiente agradável, higienizado e livre de
moscas. De fácil utilização, basta diluir e pulverizar nos locais que as
moscas mais frequentam. Outra opção é aplicar o produto em barbantes
e pendurá-los em locais estratégicos. Econômico, o Mosca Killer
permite o uso racional com uma formulação com efeito residual.

EFICAZ CONTRA:
MOSCAS

MODO DE USAR:

1
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Pulverização: diluir 100 ml do produto em
1 litro de água e pulverizar nos locais mais
frequentados pelas moscas, como pisos, beirais,
colunas, bancadas e janelas, entre outros.

2

Método do cordão: molhar vários pedaços de cordão ou barbante de mais ou menos 50 cm
com Mosca Killer e pendurá-los próximos a fios elétricos, lâmpadas e vigas, entre outros.
Em ambos os casos, reaplicar quando o produto estiver perdendo o efeito atrativo.

CARACTERÍSTICAS:

BENEFÍCIOS:

• Fórmula atrativa e estável
• Fipronil como princípio ativo

Fórmula pioneira e exclusiva, garantindo mais confiabilidade e eficácia
para os consumidores;
Pode ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical sem
o risco de escorrer;
Não muda de consistência, mantendo sua atratividade e eficácia;
Não mancha, não suja e as sobras da aplicação são removidas facilmente;
Possui efeito dominó: a barata consome o produto e volta para
a infestação, morrendo e infectando todas as baratas do ninho;
Sua formulação traz mínima toxicidade para os seres humanos;
Não apresenta nenhum efeito nocivo a animais e seres humanos;
Fórmula eficaz contra diferentes tipos de baratas.

• Contém amargante

Muito mais segurança;
Crianças e animais domésticos que, porventura, colocarem o produto
na boca não terão vontade de repetir o ato, por conta do gosto amargo.

• Formato de seringa

Mais facilidade de manuseio e de uso;
Facilita a aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo
de pias e armários;
Embalagem proporciona menos desperdício.

• Apresentação de 30 g

Produto muito rentável. Graças ao seu efeito dominó, uma pequena
quantidade pode acabar com toda a infestação;
Evita o desperdício.

• Layout
• Informações técnicas

Informações com alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto
à indicação e ao uso do produto.

APRESENTAÇÃO:

4 cartuchos (seringa) de 30 g cada

EFICAZ CONTRA A

BARATA
E TODA A COLÔNIA

Master Gel Fipronil tem fácil aplicação e muita eficiência contra
infestações das espécies mais comuns de baratas. Sua composição
à base de Fipronil 0,05% utiliza um moderno agente ativo que rende
até 10 vezes mais que outros tipos de iscas. Com alta atratividade
e palatabilidade, é indicada para ser usada por desinsetizadores e
empresas especializadas. Recomendada para o controle de infestações
em casas, apartamentos, cozinhas industriais, restaurantes,
escolas, veículos de transporte público e fábricas de alimentos.

EFICAZ CONTRA:
BARATAS

MODO DE USAR:

1

Puxe e retire a tampa protetora da seringa.
Encoste o bico do aplicador no local da
aplicação. Pressione lentamente o êmbolo
para formar uma pequena gota do tamanho
da cabeça de um palito de fósforo.

2

Aplique de 2 a 3 gotas por m² ou a cada 50 cm umas
das outras, próximo aos esconderijos das baratas,
tais como: embaixo de pias, mesas e balcões,
atrás e embaixo de fogões, geladeiras, armários,
balanças eletrônicas, fendas e frestas.

3

Reaplicar nos pontos onde o produto foi consumido.
Após 3 dias de aplicação, o produto
que não foi consumido pode ser retirado dos
locais onde foi aplicado. O produto teve sua eficácia
comprovada após 5 dias para Blatella germanica
e após 15 dias para Periplaneta americana .
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CARACTERÍSTICAS:

• Fórmula atrativa e estável
• Ativo de 5ª geração

Master Gel HS é uma isca em gel à base de Hidrametilnona 2%

Possui efeito dominó: a barata consome o produto e volta para
a infestação, morrendo e infectando todas as baratas do ninho;
Sua formulação traz mínima toxicidade para os seres humanos;
Não apresenta nenhum efeito nocivo a animais de estimação e seres
humanos;
Fórmula exclusiva, garantindo mais confiabilidade e eficácia para os
consumidores;
Pode ser aplicado em todas as superfícies, inclusive na vertical sem
o risco de escorrer;
Não muda de consistência, mantendo sua atratividade e eficácia;
Não mancha, não suja e as sobras da aplicação são removidas facilmente;
Fórmula eficaz contra diferentes tipos de baratas.

• Contém amargante

Crianças e animais domésticos que, porventura, colocarem o produto na
boca não terão vontade de repetir o ato, por conta do gosto amargo;
Muito mais segurança.

• Formato de seringa

Embalagem proporciona menos desperdício;
Facilita a aplicação do produto em locais de difícil acesso, como embaixo
de pias e armários;
Mais facilidade de manuseio e de uso.

• Apresentação de 30 g

Produto muito rentável. Graças ao seu efeito dominó, uma pequena
quantidade pode acabar com toda a infestação;
Evita o desperdício.

• Layout
• Informações técnicas

Informações com alto grau de controle e regularidade;
Informações técnicas completas, garantindo total transparência quanto à
indicação e ao uso do produto.

APRESENTAÇÃO:

4 cartuchos (seringa) de 30 g cada

EFICAZ CONTRA A

BARATA
E TODA A COLÔNIA

BENEFÍCIOS:

para o controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta

americana). Sua fórmula exclusiva não oxida ou cristaliza,
além de possuir excelente palatabilidade, estabilidade e
maior efeito residual. É altamente recomendada para o
uso em empresas especializadas e desinsetizadoras.

EFICAZ CONTA:
BARATAS

MODO DE USAR:

1
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Prenda o cartucho de Master Gel HS
na pistola aplicadora e coloque a
ponteira que acompanha o produto.

2

Aplique o produto na forma de gotas, próximo aos
esconderijos das baratas, tais como: embaixo de
pias, mesas, balcões, atrás e embaixo de fogões,
geladeiras, armários, balanças eletrônicas, fendas
e frestas. Reaplicar o produto nos pontos onde ele
for consumido e nos locais onde exista a presença
de baratas vivas após uma semana de aplicação.

3

Não aplicar Master Gel HS em locais que são lavados
ou podem ser removidos por limpeza rotineira.
Não aplicar inseticidas sobre ou próximo ao produto
e não aplicar em áreas recentemente tratadas.

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO DE PRODUTOS
Produto

Classificação
Unidade de
Código interno Apresentação
fiscal
faturamento

Termifin
Fipronil CE Multi-insetos 50 ml

38089119

0991113003

48X1

48

3.2340.0014

Termifin
38089119
Fipronil CE Multi-insetos 200 ml

0991113001

12X1

12

3.2340.0014

Termifin
Fipronil CE Multi-insetos 1 l

38089119

0991113004

6X1

6

3.2340.0014

Termifin
Fipronil Ready Multi-insetos

38089119

0991113009

24X1

24

3.2340.0014

Termifin
Imidacloprido SC 50 ml

38089119

0991113006

48X1

48

3.2340.0029

Termifin
Imidacloprido SC 200 ml

38089119

0991113007

12X1

12

3.2340.0029

Termifin
Imidacloprido SC 1 l

38089119

0991113008

6X1

6

3.2340.0029

Termifin
Gel Mata-baratas

38089119

0991010008

2X6

12

3.2340.0026

Termifin
Gel Mata-formigas

38089119

0991011009

2X6

12

3.2340.0028

Termfin
Glifosato Herbicida 1 l

38089324

0991217003

12X1

12

3.2340.0034

Termifin
Mata-lesmas 1 kg

38089119

0991120001

6X1

6

3.2340.0030

Termifin
Mata-lesmas 5 kg

38089119

0991120002

1

5

3.2340.0030

Nº registro MS

Termifin
Isca Mata-ratos

38089996

0991012008

6X1

6

3.2340.0037

Termifin
Isca Mata-ratos

38089996

0991012009

400X1

1

3.2340.0037

Mosca
Killer 250 ml

38089119

0991416001

24X1

24

5.945/97

Mosca
Killer 1 l

38089119

0991416003

12X1

12

5.945/97

Mosca
Killer 5 l

38089119

0991416004

4X1

20

5.945/97

Master
Gel Fipronil

38089119

0991110001

10X4

40

3.2340.0007

Master Gel HS

38089119

0991110002

10X4

40

3.2340.0011

Tipo de
embalagem

Cód. barras

Quantidade
unitária

Dimensões (LXCXA)

Frasco
Display
Caixa master
Frasco
Caixa master
Frasco
Caixa master
Frasco
Display
Caixa master
Frasco
Display
Caixa master
Frasco
Caixa master
Frasco
Caixa master
Seringa
Cartucho
Fardo
Caixa master
Seringa
Cartucho
Fardo
Caixa master
Frasco
Caixa master
Sachê
Cartucho
Caixa master

7898180570504
7898180570511
17898180570518
7898180570375
17898180570372
7898180570337
17898180570334
7898180570542
7898180570559
17898180570549
7898180570672
7898180570702
17898180570709
7898180570689
17898180570686
7898180570696
17898180570693
7898180570566
7898180570955
17898180570594
7898180570573
7898180570962
17898180570624
7898180570764
17898180570761
7898180570719
7898180570726
17898180570723

50 ml
12 frascos
4 displays
200 ml
12 frascos
1l
6 frascos
250 ml
12 frascos
2 displays
50 ml
12 frascos
4 displays
200 ml
12 frascos
1l
6 frascos
25 g
1 seringa
6 cartuchos
12 cartuchos
25 g
1 seringa
6 cartuchos
12 cartuchos
1l
12 frascos
100 g
10 sachês
6 cartuchos

3,9 X 3,9 X 8,7 cm
15,6 X 11 X 9 cm
23,7 X 31,8 X 9,2 cm
6 X 6 X 12,5 cm
19 X 26 X 13,4 cm
8,6 X 8,6 X 24 cm
18 X 26,9 X 24,2 cm
5,5 X 5,5 X 19,8 cm
17 X 23 X 20 cm
23,8 X 35,3 X 20,4 cm
3,9 X 3,9 X 8,7 cm
15,6 X 11 X 9 cm
23,7 X 31,8 X 9,2 cm
6 X 6 X 12,5 cm
19 X 26 X 13,4 cm
8,6 X 8,6 X 24 cm
18 X 26,9 X 24,2 cm
2 X 16 X 3,5 cm
3,5 X 18,0 X 10 cm
14,4 X 22,2 X 18,4 cm
2,1 X 16,5 X 3,5 cm
3,5 X 18 X 10 cm
14,4 X 22,2 X 18,4 cm
9 X 9 X 24 cm
27 X 35,5 X 24,2 cm
2 X 8,5 X 13,5 cm
8,8 X 13,3 X 18,4 cm
27,8 X 28 X 18,6 cm

Saco multifolhado 7898180570900

5 kg

43 X 29,5 X 45 cm

Sachê
Display
Caixa master
Sachê
Caixa master
Frasco
Caixa master
Frasco
Caixa master
Frasco
Caixa master
Seringa
Cartucho
Caixa master
Seringa
Cartucho
Caixa master

25 g
40 sachês
6 displays
25 g
400 sachês
250 ml
24 frascos
1l
12 frascos
5l
4 frascos
30 g
4 seringas
10 cartuchos
30 g
4 seringas
10 cartuchos

1 X 8,5 X 11 cm
19,3 X 19,5 X 11,2 cm
35,4 X 40 X 19,9 cm
1 X 8,5 X 11 cm
27,2 X 40,5 X 24,5 cm
6,4 x 6,4 x 12,9 cm
26,3 X 39,3 X 13,5 cm
9 X 9 X 24 cm
27,0 X 35,5 X 24,5 cm
13,3 X 19 X 14 cm
29 X 37 X 29 cm
2,5 X 24 X 4,5 cm
5 X 14 X 15,5 cm
26,5 X 29 X 16,5 cm
2,5 X 24 X 4,5 cm
5 X 14 X 15,5 cm
26,5 X 29 X 16,5 cm

7898180570788
7898180570795
17898180570785
7898180570788
27898180570782
7898180570238
17898180570235
7898180570245
17898180570266
7898180570269
17898180570150
7898180570108
17898180570112
7898180570320
17898180570198

Medida do
pallet

Lastro

Quant.
Empilhamento
caixas no
máximo
pallet

1,00 X 1,20 m 14

140

10

1,00 X 1,20 m 20

160

8

1,00 X 1,20 m 20

100

5

1,00 X 1,20 m 10

60

6

1,00 X 1,20 m 14

140

10

1,00 X 1,20 m 20

160

8

1,00 X 1,20 m 20

100

5

1,00 X 1,20 m 32

288

9

1,00 X 1,20 m 32

288

9

1,00 X 1,20 m 10

50

5

1,00 X 1,20 m 12

60

5

1,00 X 1,20 m 10

80

8

1,00 X 1,20 m 6

42

7

1,00 X 1,20 m 8

32

4

1,00 X 1,20 m 10

60

6

1,00 X 1,20 m 10

50

5

1,00 X 1,20 m 10

50

5

1,00 X 1,20 m 12

60

5

1,00 X 1,20 m 12

60

5
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COMBATE AS
PRAGAS SEM
AGREDIR O
MEIO AMBIENTE

SAC

0800 643 6001
DEXTERLATINA

DEXTERLATINA.COM.BR
RUA LEOZIR FERREIRA DOS SANTOS, 428
CAMPO LARGO DA ROSEIRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CAIXA POSTAL 1017 - CEP 83.183-000

