LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

AMACIANTE ROUPAS BABY

LAVA ROUPAS BABY

ÁGUA SANITÁRIA

* Bebês e crianças pequenas possuem a pele
mais sensível por natureza. Jimo Lava-Roupas
Baby foi especialmente desenvolvido para
lavar as roupinhas de bebês.

* Bebês e crianças pequenas possuem a pele
mais sensível por natureza. Jimo Lava-Roupas
Baby foi especialmente desenvolvido para lavar
as roupinhas de bebês.

15752 500ml

9356 2l
9357 5l

15753 500ml

AMACIANTE
ROUPA BLUE

DESENGRAXANTE

LIMPA VIDROS

9359 5l

9360 5l

9370 5l

DETERGENTE

*Neutro
*Desengordurante

9369 5l

DESINFETANTE 5L

MULTIUSO 5L

SABONETE LÍQUIDO 5L

9364 Floral
9362 Eucalipto
9365 Pinho

9371 Capim Limão

9372 Herbal
10015 Erva doçe

CLORO LÍQUIDO

SOLUÇÃO LIMPADORA (LIMPA
OBRA)

*Utilizados em pisos e paredes onde existam
resíduos de difícil remoção, como o cimento, cal
e argamassas, limos e mofos.
*TAMBÉM CONHECIDO COMO ÁCIDO MU
RIÁTRICO

3278 1l
1234 5l
bonasoldi.com.br

3651 1l
3652 5l

SOLUÇÃO LIMPADORA

*Indicado para pisos, azulejos, cerâmicas,
ladrilhos, fachadas, sanitários e outros.
*TAMBÉM CONHECIDO COMO ÁCIDO
MURIÁTRICO

10060 960ml
10059 5l
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DESENTUPIDOR LÍQUIDO

DIABO VERDE
DESENTUPIDOR GRANULADO
PARA PIAS E RALOS

DIABO VERDE
DESENTUPIDOR LÍQUIDO
PARA PIAS E RALOS

13800

5936 300g

5948 1 Lt

*Limpa kano

SODA CÁUSTICA

*Super concentrada, especial para a fab
ricação de sabão, ideal para limpeza pe
sada de superfícies com resíduos de difícil
remoção bem como desentupimentos di
versos.

SODA KISODA

-

*Para sabão

*Em escamas 65%

3305 1kg
3306 500g

LIMPA FORNO
AEROSSOL
*Limpa dissolvendo a
gordura e dá brilho.
*Sem necessidade de
raspar os resíduos.
*Serve também para
microondas.

1 0 2 1 2 3 0 0 m l/ 2 0 0 g

*Extra forte
*Utilizada para fazer sabão

-

5 1 5 8 1 kg

SODA 99

SODA CÁUSTICA

9574 500g

LIMPA INOX

SILICONE

*Desenvolvido para
proporcionar brilho e
proteção para plásti
cos, couro e vinil,
entre outros. Seu
formato em aeros
sol, além de ser mais
econômico, propor
ciona uma maior co
bertura.

*Para limpeza
-

*Aerossol
*Odorizador de ambi entes
*360ml/250g

9857 Cravo e Canela
9855 Lavanda
10203 Maçã e Canela
10206 Erva Doce

e alumínio, limpa
resíduos de graxas,
poeira e óleo, con serva o brilho nas
partes aplicadas.

-

1 0 2 1 1 3 0 0 ml / 1 8 g

PURO AR

9 4 5 1 kg

1 0 2 1 6 3 0 0 m l/ 1 8 0 g

LIMPA CONTATO

*Foi desenvolvido especialmente para ser utiliza
do como limpador e restaurador da continuidade
elétrica em circuitos eletro-eletrônicos sem a ne
cessidade de desmontagem do equipamento.
*Utilizar sempre com o equipamento desligado.
*Possui excelente poder de limpeza e umectação
sendo ideal para a limpeza de aparelhos que
estejam com resíduos de graxa, poeira e outros
resíduos que impeçam a continuidade elétrica.
É ótimo para aplicação em conectores, cabo de
velas, sistemas de injeção eletrônica e freios
ABS, conectores, seladores de voltagem e outros
aparelhos e sistemas que necessitem deste tipo
de limpeza.

10218 306ml/200g

-
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ANTIUMIDADE COMPACT JIMO
*Evita mofo e maus odores
*Absorve o excesso de umidade do ambiente
*Inodoro

*Evita mofo e maus odores
*Absorve o excesso de umidade do am
biente
*Bolsa plástica
*Inodoro

9700 200g

ANTIUMIDADE COMPACT JIMO

ANTIUMIDADE JIMO
CABIDE

*Evita mofo e maus odores
*Absorve o excesso de umidade do ambiente
*Inodoro
*Com suporte plástico

-

9698 450g
12284 200g

9699 ASF

JIMO ANTI-INSET ELÉTRICO LIT 60 NOITES

JIMO ANTI-INSET REFIL LIQUIDO
60 NOITES

O JIMO ANTI-INSET ELÉTRICO KIT 60 NOITES foi desenvolvido

Repelente de ação prolongada com 60 noites de
uso, para uso com aparelho elétrico contra mosqui
tos e pernilongos.
ser feita após as 12h de uso. O JIMO ANTI-INSET ELÉTRICO KIT
60 NOITES é equipado com uma chave interruptora munida de
luz indicadora de funcionamento, que permite ligar e desligar o
aparelho, sem a necessidade de retirá-lo da tomada.
Bivolt

15749

15780

JIMO ANTI-INSET

JIMO ANTI-INSET REFIL

*Aparelho bivolt

* Utilizado no combate a mosquitos e
pernilongos
*Pastilha

7550 ASF

4533 ASF

JIMO GÁS FUMIGANTE
*Utilizado para ambientes abertos e
fechados com a ação extra forte, contra
mosquitos e pernilongos.

1 2 5 4 3 0 0 ml

*É um inseticida que gera uma névoa fumigadora,
capaz de penetrar profundamente nos esconderijos
mais difíceis, como rachaduras, frestas e atrás de
móveis, matando os insetos e não deixando resídu

15786 10g
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*Utilizado no combate a moscas,
mosquitos, pulgas, baratas,
percevejos,
traças e outros.
*Aerossol

JIMO ESPIRAL

*Utilizado para ambientes abertos e
fechados com ação extra forte, contra
mosquitos e pernilongos

4532

JIMO OPEN AIR

JIMO DEDETIZADOR

os no ambiente.

2728 35g

JIMO ANTI-INSET

-

*Repelente
*Especialmente desenvolvido
para permitir atividades em es paços abertos e semi-abertos
livres de moscas e mosquitos,
por até 12 horas. Sua exclusiva
formulação possui um ingre diente ativo que reage com a
temperatura ambiente (acima
de 20ºC), promovendo sua
liberação gradativa por até 12
horas, podendo variar com as
condições climáticas do local
(temperatura, umidade, ven tos, circulação de ar).

10376 300ml

-
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JIMO RAT

*Raticida granulado com ação anticoalu
gante. *Contém amargante para prevenir
ingestão humana.

JIMO MATA BARATA
AEROSSOL

-

*JIMO MATA-BARATAS é um

-

senvolvido para matar baratas,
formigas, aranhas e escorpiões,
prevenindo contra novas infes tações. Continua agindo por
até 8 semanas para baratas e
formigas.

JIMO ACAROS E PULGAS
AEROSSOL

*É um produto especialmente desen
volvido para combater e controlar
novas infestações de ácaros, pulgas
e carrapatos. O uso regular de JIMO
ÁCAROS & PULGAS controla o au
mento de ácaros no ambiente, que, in
visíveis a olho nu, são um dos maiores
causadores de episódios de asma, rin
ite e outras alergias. JIMO ÁCAROS &
gas e carrapatos na fase adulta, além
de pulgas em suas formas resistentes
(ovos, larvas e ninfas).

9032 4un 25g
15785 40un 25g

15781 300ml

JIMO ANTI-TRAÇA CARTELA

*É um inseticida especialmente desenvolvi
do para eliminar a traça comum que ataca e
destrói as roupas (Tineola uterella) e a traça
que ataca os livros (Lepisma saccharina). O
ingrediente ativo de JIMO ANTITRAÇA CARTE
LA é volátil à temperatura ambiente acima de
20ºC e se desprende gradualmente da carte
la atingindo as traças. Sua durabilidade é de
até 90 dias, podendo variar com as condições
climáticas do local (temperatura, umidade e
circulação de ar). A cartela pode ser utilizada
em armários, cabides, roupeiros, closets, gave
tas, bibliotecas e outros locais com infestação
de traças. Apresenta um indicador de tempo

-

-

15782 300ml

JIMO ANTI-TRAÇA AEROSSOL

-

É um inseticida especialmente desen
volvido para eliminar a traça comum
(Tineola uterella) que ataca e destrói as
roupas e a traça de livros (Lepisma sac
charina) que ataca os livros. Tem ação
fulminante no extermínio de traças.
O Jimo AntiTraça deve ser aplicado
dentro de guarda-roupas (closet), nas
prateleiras e gavetas. O produto pode
ser também aplicado diretamente so
bre as roupas

-

-

-

-

-

que sinalizará quando o produto terminar.

15783 300ml

15784

JIMO INSETICIDA PÓ
DOMÉSTICO

JIMO CUPIM
BASE DE ÀGUA

*Utilizado no combate a pulgas, traças,
percevejos, formigas e baratas.

3308 100g

JIMO CUPIM AEROSSOL

*Utilizado no combate a formigas domésti
cas e focos localizados de cupim em
madeira seca.
*Aerosol
*Incolor

3 4 1 5 4 0 0 ml

-

JIMO CUPIM

*Incolor

*Utilizado no combate
e prevenção aos insetos
que atacam e destroem.

12446 500ml
12447 900ml

9551
2726
2674
2727
2670

MULTI SUPERFÍCIES AEROSSOL
*Pode ser utilizado nas mais
variadas superfícies de todos os
ambientes da sua casa, como
cromados, acrílicos, azulejos,
boxes de banheiro, eletro domésticos, louças e metais de
banheiro, madeiras laminadas
ou seladas, cerâmicas, vidros,
metais, inox, espelhos, plásticos,
eletrônicos, granitos e mármores
selados. Remove, dentre outras
sujidades, poeiras, marcas de
dedos, marcas de lápis, gorduras,
graxas, maresia.

15751 400ml

500ml incolor
900ml incolor
5l incolor
900ml marrom
5l marrom

LAVA LOUÇAS JIMO

*Higiênico, inodoro, não contém cloro e
o uso não gera vapores, nem odores
que possam contaminar ou persistir na louça.
*Para máquina
*25 pastilhas

10200 500g
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LIMPA VIDROS JIMO

*Utilizado para limpeza de superfícies
brilhantes, vitrines, espelhos, pára-brisas e
acrílicos.
*Aerossol

*Utilizado em plásticos, borrachas, madei
ras e partes cromadas

DETERGENTE JIMO LIMPCAR

1 0 2 0 1 1 0 0 ml

1 0 3 7 5 5 0 0 ml

*É o complemento utilizado para lavagem
e enxágue de louças em máquinas au
tomáticas, evitando manchas na secagem
e conferindo brilho às louças.

4 5 3 1 4 0 0 ml

SILICONE

SECANTE
ABRILHANTADOR JIMO

-

SILICONE GEL

*Utilizado em plásticos, borracha, madeiras e partes
cromadas
*200g

4529 Lavanda
4530 Neutro
9697 Cheiro de Carro Novo

1 7 2 9 2 5 0 ml

DESENGRAXANTE

*Pode ser usado em: Máquinas, Peças, Motores, En
grenagens, Aviões, Barcos, Motos, Correntes, Pisos
cimentícios ou cerâmicos, Calçadas, Pedras, Pisos de
porcelanato ou laminados, Cerâmicas, Rejuntes, Az
ulejos, Inox, Alumínio, Fogões, Fornos, Coifas, Grel
has, Panelas, Balcões, Armários impregnados com
gordura, Calçados, Carpetes, Roupas, Toalhas,Ta
petes, Ferramentas, Caixas de gordura, Equipamen
tos em geral, Box de banheiro, Bikes, Churrasque
iras, Portões, Cadeiras de praia, Piscinas, Piche de
asfalto da lataria.

SPRAY
15732 1litro
15730 500ml

-

*Utilizado na limpeza de motores,
motos, bicicletas, correntes, pisos de

9241 400ml

*Uso geral
*É utilizada para a limpeza das mãos. Retira graxas,
óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras das mãos.

-

10664 500g

FORMICIDA EM GEL

*Isca em gel * Ativo: Indoxacarbe 0,1% p/p
*De baixa toxicidade e sem cheiro, desenvolvi
da especialmente para o controle de formigas
doceiras, muito comuns em áreas urbanas.
Com alto poder de atratividade, as formigas
levam o gel para o formigueiro, eliminando
a rainha e toda a colônia e acabando com a
infestação em até 72 horas.

bonasoldi.com.br

DESENGRAXANTE JIMO
AEROSSOL

DESENGRAXANTE

REFIL
15731 1litro
15729 500ml

14608 10ml

*Detergente concentrado para limpeza de
veículos

RATICIDA GRANULADO
-

*Tem efeito anticoagulante e fórmula exclusiva,
desenvolvida com cereais e sementes oleaginosas
nobres, como a macadâmia, tornando-se alta
mente atrativo aos roedores e com a palatabili
dade muito semelhante aos alimentos comuns que
atraem essas pragas.

5846 25g
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FIPRONIL CE MULTI INSETOS
controle de aranhas-marrons, baratas, carrapa
tos, cupins, formigas e pulgas. Com longa ação
Fipronil CE Multi-insetos não possui cheiro residu
al, não mancha e nem queima a grama.

14604 50ml

FIPRONIL SPRAY MULTI
INSETOS

-

para o uso e de efeito
prolongado. Indicado no
combate de 6 pragas
diferentes, combatendo aos
insetos na hora e por até 60
dias depois da aplicação.
Além disso, não mancha
ou queima a grama e tem
efeito dominó, ou seja, é
levado pelos insetos para
a colônia, matando até
mesmo a rainha.

14607 250ml

RATOEIRA ADESIVA
MULTINSETICIDA
AEROSOL
*290g

2406 400ml

*36,5 x 25,5 cm * Indicação: ratos, ratazanas
e camundongos
Locais: padarias, mercados, indústrias,
hospitais, depósitos, e também para o uso
doméstico em frequente circulação de ratos.

13679

GEL MATA BARATAS
isca, de fácil aplicação, sem cheiro e de baixa
toxidade, desenvolvida para o extermínio
completo das baratas. A barata morre algumas
horas após seu contato com a isca, dando
tempo dela voltar para o ninho e contaminar
toda a colônia. Desta forma, o extermínio total
das baratas acontece em até 72 horas.

15903 10g

HERBICIDA GLIFOSATO
*Excelente no controle
geral de ervas daninhas em
jardins amadores, como em
quintais, terrenos baldios,
meio de calçadas, decks e
outros.

14605 1 litro

ATACK IMAZAPYR 2,5

MALATOL 500CE

TROFFEU 40PM

* Herbicida indicado
para uso em jardinagem
amadora. É um herbicida
seletivo sistêmico de ação
pós-emergência para con trole de plantas daninhas
como as Cyperaceas
(tiririca)..

* Combate a insetos e
pragas em geral, tais como:
Moscas, Tripes, Cochonilhas,
Pulga, Pulgões, Lagartas,
Vaquinhas, Percevejos,
Ácaros, Cigarrinhas, Carun
chos.

* Inseticida domissanitário, pó

5406 100ml

5407 100ml

5408 40g

FIM DA MOSCA 10WG

REPELENTE POMBOS E
MORCEGOS PASTILHA

* Inseticida orgãnico alta

* Produto indicado para
repelir pombos e morcegos.
Sua característica pegajosa
gera incomodo ao pousar em sobre a área tratada. Em
consequência disso, buscam
uma nova área de pouso,
sem causar nenhum dano
ou sequela sobre eles.

pragas: lagartas (todas) , co
chonilhas, traça de tomatei ro, ácaros, tripés, pulgões,
vaquinha, mosca branca,
cigarrinhas, brocas de fruto,
besouros, mosca-da-fruta,
bicho mneiro, piolho, mos cas, pernilongos ,etc

* Mosquicida Granulado.
Forma de ação:
Age por ingestão ao
fungo contaminado.

5431 100g

bonasoldi.com.br

5433 400g

baratas, moscas, mosquitos,
inclusive os mosquitos da dengue,
da leishmaniose e da malária,
aranhas, inclusive aranha-marrom
e escorpiões.

ÓLEO DE NEEM CURSOR

5434 500ml
5436 100ml

-

DESINFETANTE CREOLINA
*Desinfetante
Princípio ativo: Óleo Carbólico + Fenol,
Concentração: 31,2 g; 15,5 mL *Indica
do para instalações rurais ou conforme
necessidade. Desinfeta em apenas 1
aplicação.

-

14865 50ml

K-OTHRINE

*Líquido * *Utilizado no combate a moscas,
traças, cupins e baratas

1 9 0 1 3 0 ml

CRUZWALDINA

*Desinfetante
Princípio ativo: Óleo Carbólico + Fenol
Concentração: 21,94 mL; 8,22 mL
Germicida, menos concentrado que a
creolina, porém possui ação com 1 única
aplicação, ao contrário dos principais
concorrentes do mercado. Utilizar 30ml do
produto para cada litro de água.

14866 500ml

A
VEESNT RDI T A
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MADERAT GS
Premium
Ingrediente ativo: Brodifacum

R

NEXXOR
Ingrediente ativo: Tiametoxam 14,10%
®

MADELESMA
Ingrediente ativo: Metaldeído 3%

+ Lambda-Cialotrina 10,60%
Grupo químico: Neonicotinoide + Piretroide
Formulação: suspensão concentrada

0,005%
Grupo químico: Cumarínico
Formulação: isca granulada

Grupo químico: Tetroxocano
Formulação: isca granulada

TÉM

MADEPULGA
Inseticida Pó

CON NIO
MÔ
FERO

PASTA VERDE

MATA
MOSCA
Ingrediente ativo: Azametifós 1%

Ingrediente ativo: Propoxur 1%
Grupo químico: Metilcarbamato
de Fenila
Formulação: pó seco

Formicida

Ingrediente ativo: Hidrametilnona 2
Grupo químico: Amidinohidrazona
Formulação: isca em pasta

Grupo químico: Organofosforado
Formulação: isca granulada

MADEPÓ
50
Inseticida Pó

BARAPIL PASTA
Baraticida

Ingrediente ativo: Deltametrina
0,05%
Grupo químico: Piretroide
Formulação: pó seco

Ingrediente ativo: Propoxur 2%
Grupo químico: Metilcarbamato de Fenila
Formulação: isca em pasta

BARAPIL
Ingrediente ativo: Propoxur 2%

Grupo químico: Metilcarbamat
de Fenila
Formulação: isca granulada
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MADEPULGA LATA
Inseticida em pó
(Propoxur 1%). Indicado
para controle de pulgas
em ambientes domi ciliares, comerciais e
industriais.

14555 50g

FORMICIDA GRÃO
VERDE
Descrição: Formicida Isca
Granulada.
Indicação: Indicado para o con
trole de formigas carregadeiras
em jardinagem amadora.
Composição:
Fipronil 0,01%

2226 50g

bonasoldi.com.br

MADELESMA

MATA MOSCAS GRANULADA

Isca Moluscicida Granulada (Metaldeído
3%). Indicado para controle de lesmas e
caramujos africanos. Atua por ingestão
e contato, causando a morte por de
sidratação.

Isca granulada (Azametifós 1%). Indicada
para combate à moscas domésticas.

14557 250g

14559 25g

FORMICIDA PASTA
VERDE
-

Descrição: Formicida Pasta.
Indicação: Indicado para
o controle de formigas
doceiras em ambientes
residenciais.
Composição: Hidrametilno
na 2%

14562 10g

-

BARAPIL GRANULADO

BARAPIL PASTA

Isca Granulada (Propoxur 2%).
Indicada para controle de baratas
de cozinha e baratas de esgoto.
Instruções de uso: 1g/m² em área
infestada, onde há maior atividade
da baratas (próx. aos ralos, em
baixo das pias, atrás de fogões e
geladeiras etc).

Isca em pasta. Indicado
para o controle de baratas
de cozinha e de esgoto
em ambientes residen ciais.
Composição: Propoxur 2%

14560 25g

14563 10g

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

ESPUMA LIMPADORA

CERA LIMPADORA

* Indicação:
Limpeza de estofados em geral, carpetes,

* Indicação:
Todos os tipos de veículos com pintura
sólida, metálica e perolizada.

sintético, podendo ser usada na limpeza
automotiva e residencial.

Função:
Limpa, protege e dá brilho sem manchar
borrachas e partes plásticas.

Função:
Remove sujeiras difíceis e manchas através
da ação penetrante de sua espuma cre
mosa. Excelente para limpeza a seco, com
agradável aroma.

5018 300ml

5015 200g

LAVA AUTO

*Pos sui uma fórmula concentrada que garante
excelente ação de limpeza e desengraxe.
Ideal para carros, motos, caminhões,
ônibus e superfícies em geral.
Indicação:
Limpeza externa de veículos.
Função:
Limpa as superfícies pintadas sem man
char.

-

5019 500ml
5021 com cera 500ml

*Pos sui fórmula concentrada, balanceada e de
secagem rápida.Com uma excelente ação
desengordurante, limpa e promove um
brilho mais duradouro. Aplicação fácil que
rende mais.
Indicação:
Limpeza de vidros em geral: para-brisas,
janelas, espelhos e lentes de faróis.
Função:
Remove resíduos de gorduras, óleos e
fuligem, aumentando a visibilidade.

5023 500ml

mesmo tempo que hidrata e protege o
couro, mantendo sua qualidade

5027 200ml

película que protege e conserva os pneus
com a aparência de novos
*Indicação:
Renovação e conservação de pneus e partes
emborrachadas.
Função:
Limpa e dá brilho a pneus e demais partes
emborrachadas do veículo, como frisos,
vedações e mangueiras.

MULTILIMPADOR

cação:
Limpeza de metais, rodas, alumínio, mo
tores e superfícies impregnadas de óleo,
graxas e gorduras.

*ndi -

Função:
Limpa e desengraxa profundamente
superfícies metálicas e plásticas, renovan
do o brilho. Não deve ser aplicado em
superfícies pintadas.

-

5025 500ml

RENOVADOR DE COURO

Função:

* Indicado para o embelezamento de pneus,

5022 500ml

LIMPA VIDROS

*Indicação:
Limpeza, hidratação e proteção de su
perfícies e peças revestidas de couro.

LIMPA PNEUS (RENOVADOR)

-

SILICONE GEL
*Indi cação:
Limpeza, proteção e renovação do brilho
de painéis, para-choques, assentos de
vinil, couro, capas de portas, plásticos e
borrachas em geral.
Função:
Limpa, dá brilho e protege superfícies
diversas sem engordurar e escorrer, deix
ando um agradável aroma.

5029 190g

-

