
Inseticida

KAPTER FLUOGEL

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar

Doses e frequência de aplicação
Coloque o cartucho KAPTER FLUOGEL na pistola, retire a
tampa e insira o bico; depois aplique as gotas do produto
na superfície a ser tratada seguindo a dosagem adequada.
Feche o cartucho após a aplicação.

ALVOS BAIXA INFESTAÇÃO ELEVADA INFESTAÇÃO

Blattella germânica 
(Barata alemã)

Supella longipalpa 
(Barata de listras 

castanhas)

1 gota / m2 2 gota / m2

Blatta orientalis
(Barata oriental)

Periplaneta
americana (Barata 

americana)

2 gota / m2 3 gota / m2

Uma gota de cerca de 6-7 mm de diâmetro corresponde a
0,08 g de KAPTER FLUOGEL. Aplique a dose mínima em
caso de baixa infestação, como tratamento preventivo ou
de manutenção; aplique a dose máxima em caso de
elevada infestação ou como tratamento curativo.

Substância ativa

O imidaclopride é o inseticida neonicotinoide mais conhecido.
É uma substância ativa de amplo espectro e excelente atividade sistémica, eficaz no controlo de baratas.
- Excelente atividade inseticida.
- Amplo espectro de ação, eficaz também em insetos resistentes a outros grupos químicos.
- Sem efeito repulsivo.

A tecnologia Speedy Nutrient Matrix (SNM®) é um isco com uma matriz alimentar estável ao longo do tempo,
excecionalmente palatável e atrativo para as principais espécies de baratas, mantendo-se fortemente atrativo mesmo com
alta competição alimentar.
- Coloração da formulação estudada de forma a garantir tratamentos discretos.
- Formulação concebida para captar a humidade ambiente. O gel mantém-se eficaz e atrativo até 3 meses após a aplicação.
- Excelente aderência em superfícies horizontais e verticais: não escorre nem se dispersa.
- Contém agente de sabor amargo.

Tecnologia Speedy Nutrient Matrix® (SNM®)

O KAPTER FLUOGEL é um gel inseticida para o controlo das
principais espécies de baratas (Blatella germânica, Blatta
orientalis, Supella longipalpa) fabricado com a tecnologia
especial Invisible Fluo Tracker ®.
A formulação fluorescente quando projetada com luz
ultravioleta, permite comprovar facilmente o consumo do isco e
facilita o profissional na aplicação e remoção do produto,
incluindo nas zonas mais ocultas.
O KAPTER FLUOGEL atua principalmente por ingestão,
garantido uma elevada mortalidade nas 24 horas seguintes à
aplicação.
A sua ação retardada favorece um efeito dominó sobre os
similares da colónia, pois existe um comportamento habitual das
baratas alimentarem-se de indivíduos mortos das sua própria
espécie (necrofagia) e das suas próprias fezes
(coprofagia). O KAPTER FLUOGEL é leve e de cor neutra para
aplicações discretas. O KAPTER FLUOGEL é ajustado ao
requisitos do sistema de qualidade HACCP.

Apresentação: 6 x 30 g

Composição: Imidacloprid 2,15%,
Benzoato de Denatonio 0,005%

Formulação específica

O KAPTER FLUOGEL foi formulado para ser extremamente palatável para as principais espécies de baratas,
mantendo-se fortemente atrativo mesmo com alta competição alimentar:
- baratas pequenas (Blatella germânica, Supella longipalpa)
e grandes (barata oriental, barata americana);
- adultos e formas imaturas (ninfas).

Blattella germânica 
(Barata alemã)

Blatta orientalis
(Barata oriental)

Supella longipalpa (Barata 
de listras castanhas)

Periplaneta americana 
(Barata americana)



Ação rápida e solução de longa duração

O KAPTER FLUOGEL proporciona um controlo rápido da infestação de baratas e a

erradicação total da colónia.

Com o KAPTER FLUOGEL os efeitos são visíveis de um dia para o outro.

O KAPTER FLUOGEL é eficaz durante 3 meses a contar da aplicação tanto em

pequenas como em grandes espécies de baratas, permitindo o completo controlo da

infestação.

Efeito dominó

O KAPTER FLUOGEL atrai rapidamente as baratas para que se alimentem do

produto. Após se alimentarem, as baratas voltam aos seus ninhos e transferem a

dose letal da substância ativa às outras baratas através do consumo de fezes

contaminadas (coprofagia), vómitos ou outros insetos mortos (necrofagia).

Isso causa um poderoso Efeito Dominó (efeito secundário) garantindo um controlo

total da população de baratas.

Tecnologia Invisible Fluo Tracker® (IFT®)

A tecnologia IFT é um indicador de posição e consumo invisível a olho nu, mas

facilmente detetável com uma lâmpada UV, dando à formulação as seguintes

vantagens:

- permite verificar rapidamente a posição do gel também após um longo período de

tempo;

- permite verificar o consumo de gel;

- permite verificar e remover qualquer resíduo não consumido.

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 

produto antes de o utilizar

Sem 8 alergénios

A indústria alimentar está cada vez mais sensível aos regulamentos exigidos sobre os

alergénios, cujo processamento exige precauções e restrições especiais.

O KAPTER FLUOGEL não contém 8 alergénios considerados os principais nos

Estados Unidos e na Europa (leite, ovos, peixe, crustáceos, frutos de casca rija,

amendoins, trigo) e é adequado para aplicações em ambientes onde os alimentos e as

bebidas são produzidos, manuseados ou armazenados. _______sem alergénios_______

Certificação HACCP

O KAPTER FLUOGEL é certificado como um produto profissional adequado para

utilização em estabelecimentos de restauração e bebidas que tenham um programa

de segurança alimentar em conformidade com as normas internacionais do sistema.

Âmbito de utilização

O KAPTER FLUOGEL é indicado para o controlo de baratas dentro de casas, edifícios

residenciais ou comerciais, tais como restaurantes, cozinhas, hotéis, indústrias

alimentares, estabelecimentos de saúde, meios de transporte, navios, comboios,

aviões, máquinas de venda automática etc. As gotas de KAPTER FLUOGEL devem ser

aplicadas em fendas e fissuras, de acordo com as doses indicadas, em locais escuros,

húmidos e quentes, onde as condições ambientais favorecem a proliferação de

baratas, tais como paredes e rodapés, fendas e fissuras, caixas elétricas, exaustores

de cozinha, perto dos motores das máquinas de lavar louça e dos frigoríficos, canos

de água etc. O KAPTER FLUOGEL também pode ser utilizado em armadilhas ou

dispositivos similares posicionando-os nas áreas onde as baratas estão ativas.

Durante a aplicação do produto, as atividades de trabalho normais podem continuar

sem que as pessoas tenham de se afastar da área a ser tratada


