
O poder do lndoxacarbe 
é como ar,na do agente secreto, 
e/i,nina até os focos mais difíceis. 

* Combinação inteligente de um moderno ingrediente ativo
com substâncias altamente atrativas para baratas.

* Diferente dos inseticidas tradicionais, o lndoxacarbe é um
pró-inseticida que age essencialmente por ingestão, sendo
bioativado no trato gastrointestinal das baratas.

* Possui ótimo efeito de transferência.

Possibilita maior segur�a e eficMncia nas aplicl!lf6eS, mamo
em l,aixas concentr�6es.

O Gel de colorat_ão clara, com formulafAo estável, boa viscosidade
e fácil ponto de corte. 

Também permite aplicaç6es através de pistolas aplica,lo,.._ 

Venda restrita a imtituiçies ou empresas especializadas. 



Marca Comercial: XERIFE GOLDEN GEL BARATICIDA
Registro no MS: 3.3428.0028.001-7 
Ingrediente Ativo (nome comum): lndoxacarbe
Ingrediente Ativo (nome químico): methyl(S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahy
dro-4a-(methoxycarbonyl) indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyI]·4'·
(trifluoromethoxy)carbanilate 
Nº CAS: 173584-44-6 
Concentração de Ingrediente Ativo: 0,6000% p/p
Formulação: Gel 
Grupo Químico: Oxadiazina
Classe: Inseticida 
Apresentações: Caixa com 4 seringas de 30g cada.
Fórmula Bruta: C22H17CLF3 N3 01 
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BIOENSAIO DE NECROFAGIA (TRANSMISSÃO SECUNDARIA) 
SEM COMPETIÇÃO ALIMEl'ITAR 

Produto Comercial 24 horas 

Produto Padrão 

Testemunha 

Fonte: 2017 -Instituto Biológico -SP. 
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Não apresenta escorrimento ou separação da fase líquída/oleosa. Apresenta aplicações 
unttonnes e contínuas (gotas e filetes}, caracterizando a qualidade da fonnulação gel. 
Fonia, lnslltuto 8iológioo 

Instruções de Uso: Xerife Golden Gel Baraticida é indicado para o controle de baratas (Blattella germanica e Periplaneta americana).

Modo de aplicação: Xerife Golden Gel Baraticida é um produto de pronto uso. Pode ser aplicado de 2 maneiras:
O Embalagem aplicadora: retirar a tampa da seringa e colocar a agulha aplicadora e o êmbolo. Pressionar levemente o êmbolo, deposi
tando gotas ou filetes do produto nos pontos onde as baratas se abrigam e/ou transitam.

f) Pistola aplicadora: o produto também pode ser aplicado através de pistola aplicadora . Para isto basta destampar a seringa, colocar a agulha,
acoplar à pistola e puxar o gatilho levemente, de maneira a produzir pequenas porções que devem ser depositadas na forma de gotas ou filetes,
conforme a experiência do aplicador. Estas gotas ou filetes devem ser aplicados sempre onde as baratas se abrigam e/ou transitam.
Locais de aplicação: Cozinhas industriais e domésticas, frigoríficos, laticínios, fábricas de bebidas, fábricas de rações, docerias, pada
rias, bares, restaurantes, hospitais, hotéis e outros. Pontos de aplicação: Frestas, fendas, rachaduras, fogões, fornos, estufas, móveis,
coifas, equipamentos elétricos e eletrônicos, caixas de força, divisórias, prateleiras, etc. 
Outros pontos de aplicação: 

B E O U IS A

A Compan-, or De9euh Gro11p 

Av. Antônio Bernardo, 3950 - Parque Industrial Imigrantes
CEP: 11349-380 • São Vicente· SP 
Tel.: (13) 3565-1212 / 3565-1208 Fax.: 0800-556535
www.bequisa.com.br / faleconosco@bequisa.com.br
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