
CUPIN UTO ®

A SOLUÇÃO DEFINITIVA 
PARA MONITORAMENTO E 
ELIMINAÇÃO DE COLÔNIAS 
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Iscas cupinicidas CUPINOUT®,  a solução definitiva para o tratamento e 
eliminação de colônias de cupins 

O CUPINOUT® compreende um sistema de iscas cupinicidas que tem, por 
finalidade, o ataque aos  indivíduos nas colônias de cupins subterrâneos. 
 
A rainha faz a postura de 2.000 a 8.000 ovos por dia, para garantir a manutenção 
da colônia, sendo que os operários, em maior número, são incumbidos de 
alimentar a colônia. 
 
O CUPINOUT® tem ação sobre os operários que o consomem e também sobre a 
rainha, que receberá  alimento impregnado com hexaflumuron. 
 
A ação do ingrediente ativo presente no CUPINOUT®, o hexaflumuron, um 
inibidor de crescimento, impede a formação de quitina, acarrentando na 
mortalidade dos indivíduos no momento da muda ou durante sua formação. 
 
Com a ausência de novos indivíduos a rainha deixará de ser alimentada, 
perecendo. Nesse momento a colônia estará eliminada uma vez que sem a 
presença da rainha a colônia não  sobrevive. 
 
 
Diferentemente dos tratamentos químicos, o CUPINOUT® apresenta várias 
vantagens: 
 
1. O processo de aplicação e manutenção é limpo, não deixando qualquer 
vestígio do produtos e/ou odor 
 
2. Ataca a rainha na formação de novos indivíduos para a eliminação da colônia e 
não simplesmente aos indivíduos infestados, como os tratamentos químicos. 
 
3. Não apresenta nenhuma contra-indicação às crianças e/ou animais, desde que 
aplicado conforme as instruções do fabricante 
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A aplicação do CUPINOUT AÉREO deve ser efetuada em pontos e trilhas onde se observa o movimento de 
cupins. 
 
Sua aplicação é bastante simples, conforme o "passo a passo" abaixo demonstrado. 
 
Não deixe de efetuar o monitoramento periódico das iscas, que garantirá os resultados positivos com a 
eliminação da colônia 
 
Utilize sempre luvas para o manuseio.

Passo 1 
Retire o CUPINOUT A da embalagem plástica

Passo 2 
Destaque as duas partes do porta iscas

Passo 3 
Umedeça bem as iscas, porém sem encharcar

Passo 4 
Localize as trilhas e pontos onde há a 
presença de cupins (movimento de cupins) 
Afixe a base do porta iscas sobre a trilha ou 
ponto (da forma como demonstrada na foto) 
com fita dupla face ou parafusos

Passo 5 
Instale a frente do porta iscas (com as iscas 
umedecidas) na base afixada sobre a trilha ou 
ponto 

Passo 6 
Aplique os lacres de segurança
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Com a verificação periódica das iscas, observando-se que ouve o consumo de 80% ou mais, substitua pelo refil 
(CUPINOUT AR). 
 
O monitoramento deverá ser efetuado a cada 15 ou 30 dias, dependendo do grau de infestação. 
  
NUNCA substitua as duas iscas. Mesmo que se verifique que ambas as iscas tenham sido consumidas 80% ou 
mais, substitua pelo refil apenas uma das iscas 
 
Durante o manuseio do CUPINOUT®, utilize sempre luvas para evitar a contaminação e odores emanados das 
mãos. 

Aplique o refil CUPINOUT A   da forma seguinte:

Passo 1 
Retire os lacres de segurança 

Passo 2 
Retire o porta iscas da base

Passo 3 
Verificando haver consumo de 80% da isca ou mais, 
retire a isca consumida. 
Retire apenas uma das iscas, mesmo havendo o 
consumo de ambas

Passo 4 
Instale o refil no porta iscas

Passo 5 
Umedeça  bem o refil instalado (sem 
encharcar) 
Umedeça a isca não substituída 

Passo 6 
Reinstale as iscas na base do porta 
isca, de acordo com os procedimentos 
de aplicação do CUPINOUT A
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O CUPINOUT AP é destinado às aplicações em pontos ou trilhas de cupins localizadas em espaços muito 
delimitados, tais como: batentes de portas, rodapés, etc. 
 
O CUPINOUT AP também é indicado para aplicações em locais de maior visibilidade em que o(a) proprietário(a) 
do imóvel não aceite a aplicação do CUPINOUT A, por questões estéticas. O tamanho reduzido e discreto do 
CUPINOUT AP permite o correto tratamento do local sem muita evidência. 
 
Observe que ao aplicar o CUPINOUT AP o monitormento deve ser constante, uma vez que, pelo tamnho 
minimizado da isca, as substituições devem ser fraquentes. O CUPINOUT AP não possui refil, devendo ser 
integralmente substituído quando houve o consumo de até 80% das isca. 
 
Aplique o CUPINOUT AP conforme o passo a passo abaixo:

Passo 1 
Retire o CUPINOUT AP do saco plástico

Passo 2 
Umedeça a isca

Passo 3 
Havendo necessidade, corte o 
invólucro plástico para permitir 
o acesso dos cupins à isca

Passo 4 
Aplique a isca junto à trilha ou 
ponto onde se observa a presença 
de cupins, afixando com fita 
adesiva ou dupla face



CUPIN UTO so
lo

S
®

O CUPINOUT S deverá ser aplicado no perímetro de toda a área (edificação) que estará sendo tratada pelo 
Sistema CUPINOUT. 
 
Dessa forma, além do tratamento para eliminação de colônias de cupins que se apresentam internamente na 
edificação (através das aplicações do CUPINOUT A e CUPINOUT AP), o CUPINOUT S  atingirá os individus 
(cupins) presentes no solo, na área externa da edificação. 
 
Aplique o CUPINOUT S no perímetro de toda a edificação, com um espaçamento de 3 metros entre cada isca. 
 
Aplique o CUPINOUT S da forma  abaixo:

Passo 1 
Retire a tampa do CUPINOUT S e retire 
o tubo interno (que possui a isca em seu 
interior) 

Passo 2 
Retire o saco plástico que protege a 
isca 

Passo 4 
Recoloque o tubo interno (com a isca) no 
tubo externo

Passo 3 
Umedeça bem a isca, sem encharcar

Passo 5 
Faça um orifício no solo do diâmetro e 
comprimento do porta isca 
Instale o CUPINOUT S no orifício ficando 
somente a tampa do tubo exterior 
aparente  

Instale o CUPINOUT S a cada 3 metros, 
cinrcundando o imóvel



SCCI - Sistema Cupinout de Controle Integrado

O SCCI foi desenvolvido pela INNOVATIS™ especialmente para o melhor controle e monitoramento das iscas 
CUPINOUT 
 
Através do aplicativo, que se instala nos celulares dos aplicadores por intermédio da Google Store ou Apple 
Store, é possível registrar cada etapa do tratamento, anotando-se: 
 
 a) o consumo das iscas em cada visita 
 
 b) o movimento da colônia 
 
 c) a obtenção de fotos 
   
 d) o local em que está instalada cada isca (sistema GPS) 
 
 e) o histórico completo, desde a instalação das iscas até a eliminação da colônia, a cada monitoramento. 
 
Com tais dados, a INNOVATIS™ e o PCO poderão verificar o bom e correto monitoramento das iscas, resultando 
em maior eficiência do Sistema CUPINOUT, na eliminação das colônias de cupins.  
  
Ainda com tais dados, a central do PCO poderá automaticamemnte emitir relatórios de monitoramento para 
envio aos clientes, demonstrando eficiência e seriedade nos serviços prestados para, dessa forma, manter o 
cliente fidelizado. 
 
Verifique os detalhes, modo de instalação e instruções de utilização do aplicativo no catálogo e manual de 
instruções SCCI - CUPINOUT®, disponível em seu distribuidor. 
 

 
A INNOVATIS™ sugere ao PCO que celebre contratos de prestação de serviços com os clientes, com as 
seguintes regras: 
 
a) Objeto do Contrato: prestação de serviços de tratamento e eliminação de colônias de cupins 
 
b) Iscas e refis CUPINOUT® cobrados à parte, de acordo com o consumo no desenrolar do tratamento 
 
c) Prazo do contrato anual, onde: 
 
 i) Valor inicial compreendendo o valor pela varredura da área (análise de infestação), a instalação das iscas  
e a prestação de serviço de instalação das iscas 
 
 ii) Valor mensal compreendendo a prestação dos serviços mais o numero de refis e iscas novas instaladas. 
 
 iii) Nos casos de eliminação da colônia em prazo inferior a 12 meses, o cliente deverá efetuar o pagamento 
da prestação dos serviços integral (o valor dos meses restante) em uma ou mais parcelas 
 
Dessa forma o PCO terá o cliente fidelizado. 
 
A INNOVATIS™ disponibiliza ao PCO uma minuta de contrato padrão de prestação de serviços. Caso seja de seu 
interesse contate a INNOVATIS™ (contato@innovatisbio.com) ou seu distribuidor CUPINOUT®

Contrato de Prestação de serviços de aplicação CUPINOUT® entre 
PCO e Cliente



APLIQUE O CUPINOUT® DE FORMA CORRETA, CONFORME AS INSTRUÇÕES DO 
FABRICANTE. 
 
NÃO "ECONOMIZE" OU "EXAGERE" NA APLICAÇÃO DAS ISCAS. 
 
FAÇA O MONITORAMENTO PERIODICAMENTE. 
 
APLICANDO CORRETAMENTE O PRODUTO, O RESULTADO É GARANTIDO. 
 
O SEU MAIOR PATRIMÔNIO É SUA CLIENTELA! A APLICAÇÃO CORRETA DO 
CUPINOUT® GARANTIRÁ A EFICÁCIA E A SATIFAÇÃO DE SEU CLIENTE. 
 
FIDELIZAR O CLIENTE SE FAZ COM RESULTADOS POSITIVOS QUE COMPREENDE A 
CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO DEIXE DE UTILIZAR O "SISTEMA CUPINOUT® DE CONTROLE INTEGRADO - 
SCCI".  
É UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA AUXILIÁ-LO NO MONITORAMENTO DAS 
ISCAS E PRODUZINDO RELATÓRIOS PARA O ENVIO AOS CLIENTES.

A INNOVATIS™ DISPONIBILIZA PARA VOCÊ GRATUITAMENTE UM MODELO DE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO CUPINOUT®. (PCO X 
CLIENTE) 
PARA OBTER O MODELO DO CONTRATO, CONSULTE SEU DISTRIBUIDOR OU 
DIRETAMENTE A INNOVATIS™ 

Av. José Andrade de Moraes, 96 
Jardim Monte Alegre   
Taboão da Serra - SP 
CEP: 06755-260 
Tel:  +55 11 3159.1099 
 +55 11 94777.3652 
  
contato@innovatisbio.com  
www.innovatisbio.com




