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A armadilha destina-se a monitorarizar a presença de baratas 

alemãs e baratas orientais, capturando-as.

Eficaz contra: Blatella germanica, Periplaneta americana e 

outras espécies de baratas.

Armadilha para barata 
alemã e barata oriental

ArmadilhaXL para baratas
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A armadilha destina-se a monitorarizar 
a presença de baratas alemãs e 
baratas orientais, capturando-as. A 
armadilha contém atrativo na cola, em 
comprimido ou em granulado.

Operação:

As armadilhas contêm um atrativo que 
consiste numa mistura de substâncias 
alimentares. O aroma da mistura 
alimentar é emitido com o propósito 
de atrair os insetos à armadilha.

Como usar a armadilha: 

As armadilhas devem estar localizadas 
perto das zonas mais visitadas pelos 
insetos. Esses são locais onde restos 
de alimentos podem ser encontrados 
ou onde os insetos podem aceder a 
produtos alimentares armazenados. 

Os insetos também permanecem 
frequentemente em zonas onde o 
acesso à água é garantido, por exemplo, 
ao lado de tubos de água, que muitas 
vezes estão cobertos com vapor 
condensado. As armadilhas devem ser 
montadas ao lado das paredes, nos 
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cantos dos quartos, ou seja, nas rotas que 
os insetos mais selecionam.
Idealmente, uma armadilha protege até 
20 m2. Os técnicos de desinfestação 
podem aconselhar outros locais para 
monitorizar a presença dos insectos.

Condições:

As armadilhas mantêm o seu melhor 
desempenho de captura de insetos 
na faixa de temperatura de + 5°C a 
+ 40°C. Em temperaturas superiores 
a 30°C, podem surgir problemas ao 
remover o papel que protege a superfície 
adesiva. Neste caso, é recomendado 
colocar a armadilha no frio por cerca de 
20 segundos. Depois disso, o papel pode 
ser removido suavemente.

Vida útil:

Na embalagem original, a vida útil da 
armadilha é de até 36 meses a partir 
da data de fabrico. A armadilha em uso 
normalmente permanece ativa por 30-
60 dias. O seu desempenho pode ser 
encurtado por fatores que aceleram a 
desativação da superfície adesiva, como a 
alta quantidade de poeira no ar.
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