
Fácil, fácil.
Acabe com as pragas voadoras.



CAPTO é uma emulsão vinílica modificada com resina natural 

tackficante. Produto pronto para uso, sendo aplicado sobre objetos 

diversos. A emulsão vinílica forma uma película adesiva que captura 

de forma definitiva uma grande variedade de pragas voadores, 

que são naturalmente atraídos pelo reflexo da cor amarela e pelo 

reflexo de nano partículas de cristais presentes no produto. A praga 

quando presa, secreta substâncias, atraindo outros insetos da 

mesma espécie para a isca, aumentando seu poder de atuação.

Além de reduzir o estresse para os animais, o inseto capturado 

não contamina o ambiente ou alimentos, como acontece com as 

inseticidas tradicionais. O CAPTO é ecologicamente correto e tem 

um excelente custo x benefício.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA ADQUIRIR O PRODUTO: 

(51) 3762-1092 OU ACESSE AMERICANNUTRIENTS.COM.BR

FÁCIL DE REMOVER Basta utilizar água e detergente neutro.

ONDE USAR Pode ser utilizado em ambientes domésticos, industriais e granjas produtoras 

de bovinos, suínos, aves de corte e postura. Instalações de manufatura de adubos orgânicos e 

tratamento de resíduos, ou em todos os ambientes onde possuem pragas voadoras.

FÁCIL DE APLICAR Pode ser aplicado com pincel, rolo de pintura, pulverizador costal 

ou manual. Aplicar sobre bombonas plásticas, garrafas PET´s ou qualquer superfície não 

absorvente, como paredes, postes e filmes de polietileno.

SEGURANÇA Capto não contém inseticidas, pesticidas ou ingredientes ativos. Contém apenas 

atrativo visual, sendo seu manuseio seguro. O produto não causa danos aos animais e não 

prejudica abelhas e insetos polinizadores (que são atraídos por cheiro e não pela cor).

FÁCIL DE RENOVAR A superfície pegajosa pode ser renovada a qualquer momento, aplicando-

se sobre a camada anterior, que normalmente já está cravejada de insetos.

PRAGAS CAPTURADAS Mosca berneira, mosca doméstica, mosca varejeira, mosca das frutas,  

mosca de estábulo, mosca do chifre, mosca do esterco, vespas, marimbondos, entre outras.

ALTA DURABILIDADE O produto mantém as suas características por um longo período de 

tempo. A capacidade tackficante persiste por mais de dois meses, em condições de estufa. 

Capto também possui alta resistência a umidade e variação de temperatura.


