
  

 

Jimo Dedetizador Ativado por 
Água 

Eficaz contra baratas, aranhas, moscas, mosquitos, 
formigas, pulgas e traças.  

É um fumigador inseticida que contém um ingrediente ativo piretróide e uma 
substância exotérmica capaz de desprender calor em contato com a água. Mata 
todas as espécies de baratas, formigas, pulgas, mosquitos e demais insetos 
voadores e rasteiros. Por não deixar resíduos, Jimo Dedetizador Ativado por Água 
é ideal para aplicações em barcos, ônibus, aviões, motor-homes, traillers, bem 
como em ambientes residenciais ou comerciais onde não se queira encontrar 
resíduos nem odor do produto, após a aplicação. 

Modo de usar 

1 - Abra todas as portas e gavetas dos armários. Retire aquários, animais 
domésticos, plantas e alimentos do ambiente. Antes de usar Jimo Dedetizador, 
assegure-se que todas as portas, janelas, frestas ou quaisquer outras aberturas 
para o exterior estejam bem fechadas e vedadas. 

2 - Retire a tampa plástica branca da embalagem metálica de Jimo Dedetizador, 
puxando-a pela argola. 

3 - Remova o invólucro de alumínio do interior da embalagem metálica. 

4 - Rasgue-o e retire o tubo vermelho. Tenha cuidado para não danificar o selo 
com orifícios do tubo vermelho. 

5 - Adicione água na embalagem metálica até o nível indicado pelas linhas 
tracejadas e coloque-a sobre um prato ou qualquer superfície que possa receber 
calor, no centro da peça a ser dedetizada. 

6 - Coloque o tubo vermelho dentro da embalagem metálica sobre as 3 guias 
existentes no seu interior. Certifique-se de que o selo com orifícios esteja voltado 
para cima. 

7 - A fumigação começará em torno de 1 a 2 minutos e terá a duração 
aproximada de 3 minutos 

8 - Mantenha o ambiente fechado por 8 horas. Após este tempo, areje o ambiente 
e descarte a embalagem metálica e o tubo vermelho de Jimo Dedetizador em lixo 
domiciliar. 

Rendimento 

Utilizar um tubo de Jimo Dedetizador para cada peça com aproximadamente 14 
m² ou 35 m³ 

Indicações para uso Médico 

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides 
Nome Comum: cifenotrina 
Ação Tóxica: distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica. 
Antídoto/Tratamento: anti-histamínicos e tratamento sintomático 
Telefone de emergência: DDG 0800 721 3000 Centro de Informação Toxicológica 
do RS. 

Apresentação: Latas de 10g 
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