Máxima eficiência no combate e controle
de colônias de cupins.
Desenvolvendo e disponibilizando a melhor solução para o controle
de colônias de cupins, a Syngenta oferece um produto com o máximo
de eficiência.
Elaborado especificamente para o combate de colônias de cupins,
o Sistema Sentricon* proporciona os melhores resultados com segurança
e praticidade.
Para oferecer a melhor prestação de serviço, a Syngenta conta com
profissionais qualificados nas principais regiões do Brasil, para orientar
e solucionar suas dúvidas.

Sistema Sentricon*. Sucesso nos EUA e no Brasil
Agregando produtos e serviços de alta qualidade – e com resultados
muito mais que satisfatórios – Sentricon* é Líder de mercado nos Estados
Unidos. A eficiência de seu completo sistema de controle acabou por
eleger Sentricon* como o responsável pelo controle de cupins da Casa
Branca e da Estátua da Liberdade.
No Brasil, além de residências, o Sistema Sentricon* tem sido utilizado
com sucesso em diversos tipos de estruturas, muitas delas complexas
e renomadas, como o Instituto Biológico.

Consulte o operador mais proximo no site www.sentricon.com.br. * Produto e Marca de propriedade da Dow Agrosciences.

EFICIÊNCIA COM
INTELIGÊNCIA.
Sistema de eliminação
da colônia de cupins.

Componentes do Sistema Sentricon*

A maneira mais eficiente,
inteligente e segura de
eliminar as colônias de cupins.
Para oferecer a melhor proteção à sua propriedade
contra o ataque de cupins, Sentricon* monitora,
identifica e elimina os ataques de cupins
à sua residência, comércio ou indústria.

A - Estação de Solo
B - Tampa da estação
C - Chave da estação
E - Tubo-isca (contém a isca Recruit* II)
F - Recruit* AG

Mais avançado – diferente dos métodos
convencionais, Sentricon* age diretamente
na colônia através do hexaflumuron,
potente ingrediente ativo que acaba com os
cupins, impedindo o seu crescimento.

... e contínua. Eles nunca param.
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Atenção: Para o sucesso do Sistema Sentricon* apenas o operador
autorizado deve mexer nos componentes instalados. Não se deve
alterar ou colocar produto químico nas estações.

Instalação:
B

Monitoramento:

DISPOSITIVO DE
MONITORAMENTO

C

Sentricon*. Completo sistema de proteção.

Mais inteligente – o Sistema Sentricon* aproveita
o comportamento de busca de alimento dos cupins,
fazendo com que eles levem a isca para a colônia.

Garantindo tratamento com segurança e conforto para toda a família,
o Sistema Sentricon permite a aplicação localizada das iscas Recruit* II
apenas onde a atividade dos cupins for detectada.
Fácil de ser instalado e não exigindo o isolamento do local,
o Sistema Sentricon* consiste das seguintes etapas:

Mais seguro – não-invasivo, é instalado
nas áreas ao redor da estrutura a ser tratada;
não exige isolamento para aplicação.
Mais eficiente – basta seguir as instruções
de monitoramento após o extermínio
e sua estrutura estará sempre protegida!

Enquanto o Sistema Sentricon* estiver instalado em sua propriedade
e os profissionais a estiverem monitorando, ela estará sempre protegida!

D - Dispositivo de monitoramento

Os cupins buscam alimento de forma aleatória...

e recrutam operários para que também se alimentem dela.
O processo avança e a população da colônia vai diminuindo,
até ser finalmente eliminada.
6 – Após a eliminação da colônia, a isca será substituída novamente
pelos Dispositivos de Monitoramento.

As estações Sentricon*
são colocadas onde os cupins
costumam se alimentar.

1 – Inspeção da estrutura a ser tratada, buscando sinais de infestação.
2 – Colocação de Estações Sentricon* no solo ao redor da estrutura.
3 – Monitoramento periódico das estações, para detectar a presença
de cupins.
4 – Transferência dos cupins encontrados nas estações para o tubo-isca,
que é então colocado na estação.
5 – Os cupins capturados se alimentam da isca, retornam à colônia
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