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Este manual de normas 
contém um conjunto de regras 
gráficas específicas que 
garante a aplicação correta 
da identidade da marca BIO 
KILL. Esta identidade deverá 
ser comunicada de forma 
coerente a clientes, parceiros, 
fornecedores, público interno 
e público em geral.

Só assim será possível 
criar uma imagem clara, 
consistente e reconhecível 
desta marca. As normas 

e orientações de manual 
a judarão a padronizar 
o sistema de identidade 
visual BIO KILL, integrando 
exemplos de aplicações 
em diferentes suportes de 
comunicação. A consistência 
da aplicação das regras 
garantirá o elevado padrão 
de qualidade pretendido, a 
todos os níveis, para a marca 
BIO KILL.

As cores deste manual foram 
concebidas para serem vistas em 

formato PDF, num ecrã (RGB).
Para uma correspondência 
real noutros formatos e 
suportes (HTLM e impressão),
devem seguir-se as indicações 
«Cores e Comportamentos».

Caso se revelem 
imprescindíveis novas 
variações à marca, a GMA 
Creative Firm deve aprová-
-las antes da sua utilização, 
procedendo também à 
inclusão e atualização no 
presente manual.

Introdução
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O símbolo
(seta + inseto)

O nome

Logotipo
VERSÃO COLORIDA

O Logotipo, de fundo 

transparente, assume a cor do 

produto ou do fundo em que 

estiver colocado.
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IMPRESSÃO DUAS CORES FUNDO PRETO IMPRESSÃO A DUAS CORES SOBRE FUNDO NEUTROS

Logotipo
PRETO E BRANCO

Estas duas versões estão 

previstas para serem utilizados 

sobre imagem a preto e 

branco ou em casos em que 

só seja possível a impressão a 

duas cores.

Para os casos em que já existe 

um fundo de cor pré-existente, 

como por exemplo, um papel 

craft, a regra será procurar a  

maior visibilidade de todos os 

elementos do logotipo.
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O símbolo (seta)O nome

Logotipo
VERSÃO INSTITUCIONAL

Esta versão serve  

para a marca comunicar 

institucionamente.

Deve apenas ser considerada 

para fins muito específicos, 

eminentemente institucionais, 

como por exemplo, quando 

a marca se associa a uma 

iniciativa de goodwill, onde  

há uma relação directa com  

os produtos BIO KILL.
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MARGENS DE SEGURANÇA

As margens de segurança do 

logotipo são representadas pela 

largura de ‘X’.

Devem ser sempre respeitadas 

para assegurar uma total proteção 

da harmonia e da legibilidade do 

logotipo.

DIMENSÕES MÍNIMAS

Para garantir uma boa leitura da 

marca em offset, impressão digital 

e ecrã, devem ser respeitadas as 

dimensões mínimas estudadas 

previamente.

Para a sua redução, recomenda-

se que a sua produção não seja 

realizada em escalas inferiores  

a 25 mm ou 94 px. No caso da 

versão institucional, não inferiores  

a 15 mm ou 57 px.

X

X

X Dimensão mínima
25 mm
94 px

Dimensão mínima
15 mm
57 px

Logotipo

VERSÃO INSTITUCIONAL
Neste caso, e porque não existe leitura,

retira-se a marca JESMOND
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CORES

As cores são um elemento 

fundamental para assegurar 

a rápida identificação da 

marca, pelo que devem ser 

reproduzidas com a maior 

fidelidade possível, tentando 

encontrar para cada material 

o método de reprodução mais 

aproximado, tendo como base 

as cores indicadas para cada 

tipo de utilização.

As cores encontram-se 

representadas neste manual 

através dos Pantones Solid 

Coated Red 032 C, 367 C, 

Process Cyan C e Warm Red C 

e Black 6C, mas também em 

formato de quadricromia, RGB 

e HEX/HTML.

VALORES PARA IMPRESSÃO

Pantone Solid Coated
Red 032 C 

CMYK
C0 M90 Y76 K0

VALORES PARA ECRÃ

RGB
R239 G51 B64

HEX/HTML
EF3340

VALORES PARA IMPRESSÃO

CMYK
C0 M0 Y0 K0

VALORES PARA ECRÃ

RGB
R255 G255 B255

HEX/HTML
#FFFFFF

VALORES PARA IMPRESSÃO

Pantone Solid Coated
367 C 

CMYK
C37 M0 Y77 K0

VALORES PARA ECRÃ

RGB
R164 G214 B94

HEX/HTML
A4D65E

VALORES PARA IMPRESSÃO

Pantone Solid Coated
Black 6C 

CMYK
C100 M79 Y44 K93

VALORES PARA ECRÃ

RGB
R16 G24 B32

HEX/HTML
101820

VALORES PARA IMPRESSÃO

Pantone Solid Coated
Process Cyan C

CMYK
C100 M0 Y0 K0

VALORES PARA ECRÃ

RGB
R0 G163 B224

HEX/HTML
00A3E0

CORES UTILIZADAS NO SÍMBOLO E NOME

CORES DE FUNDO

Logotipo



9GMA CREATIVE FIRM  |  BIO KILL

COMPORTAMENTO 

SOBRE FUNDOS

Os exemplos que se seguem 

servem de guia por forma  

a que a indentidade seja 

preservada. 

Logotipo FUNDOS MONOCROMÁTICOS FUNDOS POLICROMÁTICOS
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UTILIZAÇÕES INCORRETAS    

Para garantir que a marca 

BIO KILL é aplicada coerente 

e consistentemente, para 

além da normas já definidas 

neste manual, apresentam-se 

igualmente um conjunto de 

utilizações indevidas.

As situações apresentadas 

ilustram aplicações que não 

devem ocorrer.

Logotipo
ALTERAR A PROPORÇÃO  
DOS ELEMENTOS

DISTORCER OS ELEMENTOS APLICAR SOMBRASCONTORNARRETIRAR ELEMENTOS

ALTERAR A LOCALIZAÇÃO 
DOS ELEMENTOSAPLICAR FUNDO BRANCO, OU CORES EM QUE NÃO EXISTA CONTRASTE

DAR TRIDIMENSIONALIDADE  
AOS ELEMENTOS
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COMPORTAMENTO 

SOBRE FUNDOS 

FOTOGRÁFICOS

Os exemplos que se seguem 

servem de guia por forma  

a que a indentidade seja 

preservada. 

Logotipo
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INCORRECTA UTILIZAÇÃO 

SOBRE FUNDOS 

FOTOGRÁFICOS

Os exemplos que se seguem 

servem de guia por forma  

a que a indentidade seja 

preservada. 

As situações apresentadas 

ilustram aplicações que não 

devem ocorrer.

Logotipo
APLICAR LOGOTIPO DENTRO DE UMA CAIXA

APLICAR LOGOTIPO SEM MARGEM DE SEGURANÇA APLICAR LOGOTIPO EM IMAGENS SEM CONTRASTE VISUAL

APLICAR LOGOTIPO COM TRANSPARÊNCIA



STUDY NATURE,  
LOVE NATURE,  

STAY CLOSE TO NATURE.  
IT WILL NEVER FAIL YOU.

FRANK LLOYD WRIGHT

13GMA CREATIVE FIRM  |  BIO KILL
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INSPIRAÇÃO, ORIGEM

MARCAR TERRITÓRIO,  

SENDO DISRUPTIVO.

Criámos o nosso território, 

juntando o caminho disruptivo 

com códigos cosméticos, não 

óbvios e tradicionais desse 

campo, mas sim ousadamente 

relacionados com a verdadeira 

Natureza de BIO KILL.

INSETOS

No seu pormenor.

Respeitando o seu verdadeiro ser.

Padrão
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O QUE REPRESENTA:

O TERRITÓRIO DA MARCA

– Tecnologia/Inovação;

– Intrigante e versátil;

– A teia que protege;

– E rompe com os códigos  

do sector.

Padrão
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UTILIZAÇÃO DE COR 

Padrão
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VERSÃO COMPLEMENTAR

Uma versão ampliada  

do padrão.

Esta é a versão utilizada nos 

rótulos dos produtos.

Padrão
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ASSINATURA DESIGNATIVA

Comunica o ponto de 

diferenciação mais evidente  

da marca.

Assinaturas

Assinatura designativa e posicionamento
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ASSINATURA DE MARCA

Tem como objectivo:

– Definir a forma de actuação  

BIO KILL.

Assinaturas

Assinatura de marca

A PROTEÇÃO É O MELHOR ATAQUE.
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MOTE DE COMUNICAÇÃO

O mote de comunicação adotado 

complementa os elementos 

anteriores, desafiando o 

consumidor e permitindo gerar 

interações, de forma adequada, 

modular e diversa, em múltiplos 

momentos e suportes. A marca 

tem assim capacidade de 

dialogar, convocar, sugerir, 

recomendar e desafiar. 

Não deixando de ter um tom 

de ameaça implícito, permite 

conciliar o lado funcional 

com o emocional, permitindo 

a integração global da 

comunicação.

Durante o primeiro, segundo e 

terceiro anos de relançamento 

da marca BIO KILL a judará a 

comunicação nos seus objetivos: 

esclarecer, convidar/convocar, 

provocar e desafiar. 

Comunicação

Mote de comunicação
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MOTE DE COMUNICAÇÃO

EXEMPLOS

Estes exemplos devem ser 

utilizados, em termos de 

tipografia, de acordo com a 

natureza dos suportes. Suportes 

mais institucionais e de 

proximidade permitem a utilização 

de uma tipografia mais sóbria; 

suportes de ponto de venda 

podem exigir uma interpretação 

gráfica do mote de comunicação 

onde seja necessário imprimir 

maior ritmo e dinamismo à frase, 

permitindo e facilitando leituras  

a maiores distâncias.

CONTRA TODOS OS
INSETOS DOMÉSTICOS

CONTRA PRAGAS
ESPECIAL EXTERIORES

USO DOMÉSTICO FREQUENTE

• Quartos
• Cozinhas
• Despensas
• Roupeiros
• Sofás
• Almofadas
• Vidros
• Caixilhos
• Portas

• Janelas
• Cortinados
• Tapetes
• Persianas
• Chão
• Fontes luminosas
• Entre encaixes
• Cantos e orifícios
• Camas de animais 
   de estimação

USO DOMÉSTICO E ÁREAS EXTERIORES

• Adegas
• Celeiros
• Porões/ Caves
• Sótãos
• Canalizações 
   e tubagens
• Garagens/Armazéns
• Atrás de 
   electrodomésticos
• Caixilhos/ Portas/
   Janelas
• Cantos e orifícios

NO INTERIOR

• Jardins/ Varandas
• Chaminés/ Telhados
• Entradas da casa
• Atividades ao ar Livre
• Viagem/ Camping/
   Barcos
• Previne o aparecimento 
   de vespas
• Zonas húmidas e sujas
• Parqueamentos
• Fontes luminosas

100% não inflamável,
não utiliza gás como

propulsor

99.99% biodegradável
e embalagem reciclável

Inodoro ou odor neutro

Muito baixa, inofensivo
para pessoas, 

plantas e animais 
de sangue quente

Média a muito elevada,
agressivo para seres
humanos e animais

TOXICIDADE

ODOR

INFLAMABILIDADE

AMBIENTE

Extremamente
inflamável, explosivo

Compostos químicos
nocivos para ambiente

e embalagem não
reciclável

De base aquosa FÓRMULA
À base de substâncias

inertes e agentes
químicos

Efeito duradouro PROTEÇÃO Efeito de curta duração

Odor intenso

NO EXTERIOR

EXPERIMENTA SE QUERES VER
como é simples proteger

como somos diferentes

Utilize os biocidas com cuidado.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. 

NO INTERIOR

A proteção é o melhor ataque

Vaporizar os locais 
onde os insectos estão ou possam 
aparecer. Não aplicar ‘’para o ar’’.

3 a 4h após aplicação, 
atua provocando 
a morte dos insetos. 

A proteção é eficaz 
até 4 semanas (BIO KILL Clássico) 
e até 8 semanas 
(BIO KILL EXTRA micro-fast).

Agitar bem 
antes de utilizar. 

1. 2. 3. 4. 

A proteção é o melhor ataque

Experimenta 

Comunicação



22GMA CREATIVE FIRM  |  BIO KILL

Tipografia
PRINCIPAL

FUTURA

Sóbria, neutra, clara, elegante, 

equilibrada e legível (em corpos 

grandes, mas também em texto 

corrido), a Futura apresenta as 

características preferidas pelos 

designers vanguardistas dos anos 

20 e 30.

Desenhada entre 1924 e 1926 por 

Paul Renner, é uma letra bem 

representativa da clareza defendida 

nos manifestos da Bauhaus, com 

evidente construção geométrica.

A futura bold italic é a fonte utilizada 

no logotipo.

A Futura é fonte utilizada no rótulo, 

no selo, na assinatura designativa  

‘O inseticida biodegradável’  

e pontualmente, na comunicação, na 

assinatura de marca ‘ A Proteção é o 

melhor ataque’.

BOLD ITALIC

AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

MEDIUM BT

AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

HEAVY

AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

MEDIUM ITALIC
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }
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Tipografia

REGULAR
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

ITALIC
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

BOLD
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

BACK
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

LIGHT
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

SEMIL BOLD
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

BOLD ITALIC
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

BACK ITALIC
AÃBCÇDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ
aãbcçdefghijklmnopkrstuvwxyz
0123456789 !”#$%&/()=?*+{ }

SECUNDÁRIA

EXO

Geométrica e contemporânea 

procura transmitir uma sensação 

tecnológica / futurista, mantendo 

um design elegante.

A fonte Exo é exclusicvamente 

utilizada na comunicação.

Nomeadamente, na assinatura 

de marca ‘A Proteção é o 

melhor ataque’ e no mote de 

comunicação ‘Experimenta  

se queres ver’.
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Aplicações Gráficas
RÓTULOS

Clássico

BIO KlLL® MATA EFICAZMENTE TODO O 
TIPO DE INSETOS DOMÉSTICOS, tanto 
voadores como rastejantes, tais como 
mosquitos, moscas, vespas, traças, baratas, 
ácaros, formigas, pulgas, aranhas, etc.

• BIO KILL® atua, provocando a morte dos 
insetos 3 a 4 horas após a aplicação, 
mantendo a sua eficiência e proteção do 
local da aplicação durante 3 a 4 semanas.
• BIO KILL® é inodoro e degrada-se 
biologica mente. 
• BIO KILL® é facilmente lavável e não 
utiliza gás como propulsor. 
• BIO KILL® é económico devido à sua 
eficácia de longa duração.
• BIO KILL® existe em recargas. 

F. Lima compromete-se a desenvolver 
produ tos mais saudáveis e seguros 
para o consu midor e que respeitem a 
natureza e o meio ambiente. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Agitar bem antes da utilização. 
BIO KILL® devido à sua formulação deverá 
ser utilizado essencialmente com carácter 
preventivo. 
Deverá ser aplicado regularmente de forma 
a prevenir o aparecimento dos insetos.
Uma embalagem de BIO KILL® é suficiente 
para pro teger uma área de 70m2.

INSTRUÇÕES A TÍTULO PREVENTIVO 
A título preventivo, vaporizar BIO KILL® 
sobre o caixilho das portas e janelas, nos 

F.Lima S.A.
Lg. Movimento das Forças
Armadas nº1 - Alfragide
2610-123 Amadora • Portugal
Telf.:210 121 800 • www.flima.eu

DISTRIBUIDOR E RESPONSÁVEL 
PELA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

Autorização de Venda Nº: 1303S da DGS
BIO KILL® é um produto
JESMOND HOLDING AG SUIÇA

vidros, nas cortinas e persianas, no chão, 
nas fontes lumi nosas, nos cantos, entre 
encaixes, nos bura cos ou qualquer outro 
local onde normalmente apareçam insetos 
ou parasitas. Os insetos terão tendência 
a fugir das áreas que estão protegidas, 
mantendo-se essa eficácia do produto du-
rante 3 a 4 semanas. 

UTILIZAÇÃO NO MOMENTO DA INVASÃO 
Vaporizar BIO KILL® diretamente sobre os 
inse tos ou parasitas.
Após 3 a 4 horas o produto terá provocado 
o seu efeito e manterá a área vaporizada 
prote gida.

PRECAUÇÕES
• Manter fora do alcance das crianças. 
• Em caso de acidente, contacte o 
Centro de Informação Antivenenos, 
Tel.: 800 250 250. 
• No tratamento de armários ou utensílios 
de cozinha, retirar tudo antes de pulverizar 
e deixar secar; forrar as prateleiras e só 
de pois repor os objectos.
• Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Tóxico para as abelhas.
Muito tóxico para organismos aquá-
ticos com efeitos duradouros. Evitar a 
libertação para o ambiente.
• Recolher o produto derramado. 
• Coloque a embalagem vazia no ecoponto.

COMPOSIÇÃO: 0,25% Permetrina.
Pode provocar uma reação alérgica.

ATENÇÃO

CARRAÇA

TRAÇA DOS 
LIVROS

TRAÇA

PULGA

VESPA

FORMIGA

BICHA-CADELA

MOSCA

ARANHA

MOSQUITO/
MELGA

BARATA

O INSETICIDA 
BIODEGRADÁVEL 

Clássico

CONTRA TODOS OS
INSETOS DOMÉSTICOS

   
 PR

EVINE E PROTEGE

    SE M A N AS

O INSETICIDA 
BIODEGRADÁVEL 

A proteção é o melhor ataque

EXTRA micro-fast

DISTRIBUIDOR E RESPONSÁVEL PELA 
AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

F.Lima S.A.
Lg. Movimento das Forças
Armadas nº1 - Alfragide
2610-123 Amadora • Portugal
Telf.:210 121 800 • www.flima.eu

Autorização de Venda Nº: 1792S da DGS.  
BIO KILL® é um produto sob licença de 
JESMOND HOLDING AG SUÍÇA  

MOSCA

TRAÇA DOS 
LIVROS

TRAÇA

PULGA

VESPA

FORMIGA

BICHA-CADELA

BIO KILL® EXTRA micro-fast é um inseticida-aca-
ricida líquido, microencapsulado numa suspensão 
aquosa, pronto a usar e com um largo espectro de 
ação. Atua primeiramente por contacto com efeito 
imediato e duradouro até 8 semanas, contra todos 
os insetos rastejantes e voadores, incluindo moscas, 
mosquitos, baratas, formigas, traça dos livros, per-
cevejos, carraças, pulgas, traças da roupa, ácaros, 
térmitas, vespas, aranhas e piolhos.

PRECAUÇÕES
• Se for necessário consultar um médico, mostre-
-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Manter fora do alcance das crianças.
• Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros.
• Evitar a libertação para o ambiente.
• Recolher o produto derramado.
• Eliminar o recipiente por meio de sistema de 
recolha seletiva em vigor no seu município.
• O recipiente deve ser colocado após utilizar 
o produto no ecoponto amarelo. Não reutilize 
o recipiente.
• Frasco de PET reciclável.
• Proteger contra o gelo.
• Em caso de acidente contacte o
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, 
CIAV: 800 250 250

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• AGITAR BEM A EMBALAGEM DO BIO KILL® 
EXTRA micro-fast DURANTE APROXIMADAMENTE 15 
SEGUNDOS ANTES DE UTILIZAR.
• Pulverizar uma pequena área, em zona pouco 
visível, das superfícies ou do tecido a tratar, para 
garantir a solidez das cores ou da coloração, antes 
da aplicação completa.
• Mantenha o pulverizador a 30 cm de distância das 
superfícies, pulverize até ficar um pouco molhado.
• Evite a contaminação de alimentos e água potável.
• Cobrir as superfícies e utensílios de preparação de 
alimentos durante o tratamento. 
• Cobrir gaiolas e aquários antes de pulverizar.
• Não use o produto como um Spray de sala. 
• Fácil de lavar. 
• Odor neutro.
• Não inflamável.
• Use 50 ml/m2 do produto para o tratamento de 
superfícies não porosas.
• Use 100 ml/m2 do produto para o tratamento de 
superfícies porosas.

CARACTERÍSTICAS E USOS
BIO KILL® EXTRA micro-fast é adequado tanto 
em áreas internas/domésticas, como também na 
proximidade de edifícios residenciais e no seu 
ambiente circundante para combater pragas 
domésticas. A aplicação ao ar livre deve ser 
limitada apenas a tratamentos pontuais. A parte 
externa dos caixilhos das janelas e da porta da 
frente bem como patamares, devem ser cuidadosa-
mente pulverizados para cobrir as pragas, a fim de 
obter um efeito de destruição imediato.
Além disso, aplicações de pulverização locali-
zadas podem ajudar a prevenir a potencial entra-
da de pragas de insetos rastejantes e voadores e 
assim reduzir as infestações internas.

BIO KILL® EXTRA micro-fast é adequado para 
o controle de mosquitos nas áreas verdes, como 
sebes ou arbustos. Não faça aplicações durante a 
chuva. Não aplique diretamente em esgotos ou 
onde o habitat aquático pode ocorrer.

NO INTERIOR DA CASA
Trate pisos, paredes, rachaduras, cantos escuros, 
juntas, aberturas e cavidades, superfícies ocultas 
sob os lavatórios, atrás dos frigoríficos e dos 
fogões, ou sempre que as pragas de insetos sejam 
suspeitas e onde geralmente se escondam. Remova 
os materiais onde as aranhas gostam de se 
esconder e trate por baixo ou ao lado das 
superfícies infestadas. Para matar formigas, tratar 
portas, em torno de janelas, zonas de inundações 
de água ou outras áreas de entrada. Para matar os 
piolhos do corpo, aspirar a área, lavar a roupa de 
cama, depois pulverizar a cama ou armações da 
cama a uma distância de 20 a 25 cm; permitir que 
todos os artigos tratados sequem completamente 
antes de usar. A sua atividade residual dura até 6-8 
semanas, mesmo em superfícies rugosas e porosas.
NÃO UTILIZAR EM HUMANOS. 

ARMAZENAMENTO
Se armazenado à temperatura ambiente na emba-
lagem original, o BIO KILL® EXTRA micro-fast 
permanece estável por pelo menos 2 anos.

CONTÉM
Ingredientes ativos:
1R-trans Fenotrina 0,1% e praletrina 0,01%
Conservantes: 1,2-benzisoti-3(2H)-ona. 
Pode provocar uma reação alérgica.

BARATA

PERCEVEJO

CARRAÇA

• Não oxidável ou explosivo.
• Sem propulsores.
• Biodegradável.
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Clássico

BIO KlLL® MATA EFICAZMENTE TODO O 
TIPO DE INSETOS DOMÉSTICOS, tanto 
voadores como rastejantes, tais como 
mosquitos, moscas, vespas, traças, baratas, 
ácaros, formigas, pulgas, aranhas, etc.

• BIO KILL® atua, provocando a morte dos 
insetos 3 a 4 horas após a aplicação, 
mantendo a sua eficiência e proteção do 
local da aplicação durante 3 a 4 semanas.
• BIO KILL® é inodoro e degrada-se 
biologica mente. 
• BIO KILL® é facilmente lavável e não 
utiliza gás como propulsor. 
• BIO KILL® é económico devido à sua 
eficácia de longa duração.

F. Lima compromete-se a desenvolver 
produ tos mais saudáveis e seguros 
para o consu midor e que respeitem a 
natureza e o meio ambiente. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Agitar bem antes da utilização. 
BIO KILL® devido à sua formulação deverá 
ser utilizado essencialmente com carácter 
preventivo. 
Deverá ser aplicado regularmente de forma 
a prevenir o aparecimento dos insetos.
Uma embalagem de BIO KILL® é suficiente 
para pro teger uma área de 70m2.

INSTRUÇÕES A TÍTULO PREVENTIVO 
A título preventivo, vaporizar BIO KILL® 
sobre o caixilho das portas e janelas, nos 

F.Lima S.A.
Lg. Movimento das Forças
Armadas nº1 - Alfragide
2610-123 Amadora • Portugal
Telf.:210 121 800 • www.flima.eu
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PELA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:
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vidros, nas cortinas e persianas, no chão, 
nas fontes lumi nosas, nos cantos, entre 
encaixes, nos bura cos ou qualquer outro 
local onde normalmente apareçam insetos 
ou parasitas. Os insetos terão tendência 
a fugir das áreas que estão protegidas, 
mantendo-se essa eficácia do produto du-
rante 3 a 4 semanas. 

UTILIZAÇÃO NO MOMENTO DA INVASÃO 
Vaporizar BIO KILL® diretamente sobre os 
inse tos ou parasitas.
Após 3 a 4 horas o produto terá provocado 
o seu efeito e manterá a área vaporizada 
prote gida.

PRECAUÇÕES
• Manter fora do alcance das crianças. 
• Em caso de acidente, contacte o 
Centro de Informação Antivenenos, 
Tel.: 800 250 250. 
• No tratamento de armários ou utensílios 
de cozinha, retirar tudo antes de pulverizar 
e deixar secar; forrar as prateleiras e só 
de pois repor os objectos.
• Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Tóxico para as abelhas.
Muito tóxico para organismos aquá-
ticos com efeitos duradouros. Evitar a 
libertação para o ambiente.
• Recolher o produto derramado. 
• Coloque a embalagem vazia no ecoponto.

COMPOSIÇÃO: 0,25% Permetrina.
Pode provocar uma reação alérgica.
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Clássico

BIO KlLL® MATA EFICAZMENTE TODO O 
TIPO DE INSETOS DOMÉSTICOS, tanto 
voadores como rastejantes, tais como 
mosquitos, moscas, vespas, traças, baratas, 
ácaros, formigas, pulgas, aranhas, etc.

• BIO KILL® atua, provocando a morte dos 
insetos 3 a 4 horas após a aplicação, 
mantendo a sua eficiência e proteção do 
local da aplicação durante 3 a 4 semanas.
• BIO KILL® é inodoro e degrada-se 
biologica mente. 
• BIO KILL® é facilmente lavável e não 
utiliza gás como propulsor. 
• BIO KILL® é económico devido à sua 
eficácia de longa duração.
• BIO KILL® existe em recargas. 

F. Lima compromete-se a desenvolver 
produ tos mais saudáveis e seguros 
para o consu midor e que respeitem a 
natureza e o meio ambiente. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Agitar bem antes da utilização. 
BIO KILL® devido à sua formulação deverá 
ser utilizado essencialmente com carácter 
preventivo. 
Deverá ser aplicado regularmente de forma 
a prevenir o aparecimento dos insetos.
Uma embalagem de BIO KILL® é suficiente 
para pro teger uma área de 70m2.

INSTRUÇÕES A TÍTULO PREVENTIVO 
A título preventivo, vaporizar BIO KILL® 
sobre o caixilho das portas e janelas, nos 
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vidros, nas cortinas e persianas, no chão, 
nas fontes lumi nosas, nos cantos, entre 
encaixes, nos bura cos ou qualquer outro 
local onde normalmente apareçam insetos 
ou parasitas. Os insetos terão tendência 
a fugir das áreas que estão protegidas, 
mantendo-se essa eficácia do produto du-
rante 3 a 4 semanas. 

UTILIZAÇÃO NO MOMENTO DA INVASÃO 
Vaporizar BIO KILL® diretamente sobre os 
inse tos ou parasitas.
Após 3 a 4 horas o produto terá provocado 
o seu efeito e manterá a área vaporizada 
prote gida.

PRECAUÇÕES
• Manter fora do alcance das crianças. 
• Em caso de acidente, contacte o 
Centro de Informação Antivenenos, 
Tel.: 800 250 250. 
• No tratamento de armários ou utensílios 
de cozinha, retirar tudo antes de pulverizar 
e deixar secar; forrar as prateleiras e só 
de pois repor os objectos.
• Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Tóxico para as abelhas.
Muito tóxico para organismos aquá-
ticos com efeitos duradouros. Evitar a 
libertação para o ambiente.
• Recolher o produto derramado. 
• Coloque a embalagem vazia no ecoponto.

COMPOSIÇÃO: 0,25% Permetrina.
Pode provocar uma reação alérgica.
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BIO KILL® EXTRA micro-fast é um inseticida-aca-
ricida líquido, microencapsulado numa suspensão 
aquosa, pronto a usar e com um largo espectro de 
ação. Atua primeiramente por contacto com efeito 
imediato e duradouro até 8 semanas, contra todos 
os insetos rastejantes e voadores, incluindo moscas, 
mosquitos, baratas, formigas, traça dos livros, per-
cevejos, carraças, pulgas, traças da roupa, ácaros, 
térmitas, vespas, aranhas e piolhos.

PRECAUÇÕES
• Se for necessário consultar um médico, mostre-
-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Manter fora do alcance das crianças.
• Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros.
• Evitar a libertação para o ambiente.
• Recolher o produto derramado.
• Eliminar o recipiente por meio de sistema de 
recolha seletiva em vigor no seu município.
• O recipiente deve ser colocado após utilizar 
o produto no ecoponto amarelo. Não reutilize 
o recipiente.
• Frasco de PET reciclável.
• Proteger contra o gelo.
• Em caso de acidente contacte o
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, 
CIAV: 800 250 250

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• AGITAR BEM A EMBALAGEM DO BIO KILL® 
EXTRA micro-fast DURANTE APROXIMADAMENTE 15 
SEGUNDOS ANTES DE UTILIZAR.
• Pulverizar uma pequena área, em zona pouco 
visível, das superfícies ou do tecido a tratar, para 
garantir a solidez das cores ou da coloração, antes 
da aplicação completa.
• Mantenha o pulverizador a 30 cm de distância das 
superfícies, pulverize até ficar um pouco molhado.
• Evite a contaminação de alimentos e água potável.
• Cobrir as superfícies e utensílios de preparação de 
alimentos durante o tratamento. 
• Cobrir gaiolas e aquários antes de pulverizar.
• Não use o produto como um Spray de sala. 
• Fácil de lavar. 
• Odor neutro.
• Não inflamável.
• Use 50 ml/m2 do produto para o tratamento de 
superfícies não porosas.
• Use 100 ml/m2 do produto para o tratamento de 
superfícies porosas.

CARACTERÍSTICAS E USOS
BIO KILL® EXTRA micro-fast é adequado tanto 
em áreas internas/domésticas, como também na 
proximidade de edifícios residenciais e no seu 
ambiente circundante para combater pragas 
domésticas. A aplicação ao ar livre deve ser 
limitada apenas a tratamentos pontuais. A parte 
externa dos caixilhos das janelas e da porta da 
frente bem como patamares, devem ser cuidadosa-
mente pulverizados para cobrir as pragas, a fim de 
obter um efeito de destruição imediato.
Além disso, aplicações de pulverização locali-
zadas podem ajudar a prevenir a potencial entra-
da de pragas de insetos rastejantes e voadores e 
assim reduzir as infestações internas.

BIO KILL® EXTRA micro-fast é adequado para 
o controle de mosquitos nas áreas verdes, como 
sebes ou arbustos. Não faça aplicações durante a 
chuva. Não aplique diretamente em esgotos ou 
onde o habitat aquático pode ocorrer.

NO INTERIOR DA CASA
Trate pisos, paredes, rachaduras, cantos escuros, 
juntas, aberturas e cavidades, superfícies ocultas 
sob os lavatórios, atrás dos frigoríficos e dos 
fogões, ou sempre que as pragas de insetos sejam 
suspeitas e onde geralmente se escondam. Remova 
os materiais onde as aranhas gostam de se 
esconder e trate por baixo ou ao lado das 
superfícies infestadas. Para matar formigas, tratar 
portas, em torno de janelas, zonas de inundações 
de água ou outras áreas de entrada. Para matar os 
piolhos do corpo, aspirar a área, lavar a roupa de 
cama, depois pulverizar a cama ou armações da 
cama a uma distância de 20 a 25 cm; permitir que 
todos os artigos tratados sequem completamente 
antes de usar. A sua atividade residual dura até 6-8 
semanas, mesmo em superfícies rugosas e porosas.
NÃO UTILIZAR EM HUMANOS. 

ARMAZENAMENTO
Se armazenado à temperatura ambiente na emba-
lagem original, o BIO KILL® EXTRA micro-fast 
permanece estável por pelo menos 2 anos.

CONTÉM
Ingredientes ativos:
1R-trans Fenotrina 0,1% e praletrina 0,01%
Conservantes: 1,2-benzisoti-3(2H)-ona. 
Pode provocar uma reação alérgica.

BARATA

PERCEVEJO

CARRAÇA

• Não oxidável ou explosivo.
• Sem propulsores.
• Biodegradável.
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