
MODO DE AÇÃO

É um piretróide tipo II, ou seja, que possui um grupo ciano substituto na posição alfa. 

O mecanismo de ação proposto para os piretróides envolve a alteração dos canais de 

sódio em membranas de células nervosas, causando descargas neuronais repetidas e 

um período maior de repolarização. Os piretróides do tipo II agem preferencialmente no 

sistema nervoso central, induzindo a Síndrome da Coreoatetose (Síndrome CS), cujos 

sintomas de intoxicação em ratos são hipersensibilidade, aumento de salivação, agitação 

das patas, tremores, movimentos clônicos repetitivos.

INDICAÇÕES DE USO

É indicado para o controle de insetos rasteiros e voadores como: baratas, moscas e 

mosquitos.

MODO DE USO

Aplicações superfi ciais: Após a preparação da calda na diluição, conforme indicação 

(para baratas, moscas e mosquitos), proceder cobertura uniforme das superfícies 

a serem tratadas utilizando pulverizador manual ou motorizado equipado com bico 

tipo leque (defl etor plano) ou cone vazio. Manter o bico distante, aproximadamente 

45cm da superfície. Nas aplicações em frestas, fendas, rachaduras, buracos e outros 

esconderijos, utilizar pulverizador manual equipado com bico que produza jato único. 

Aplicar a calda até certifi car-se de que toda a superfície do esconderijo foi umedecida.

ONDE APLICAR

Para baratas, moscas e mosquitos, aplicar nas superfícies e esconderijos dos 

artrópodes, em locais como paredes, pisos, frestas, cantos, rachaduras, etc. 

DOSAGEM

Baratas e Moscas: Diluir 100ml do produto em 10L de água para uma área de 

200m². 

Mosquitos: Diluir 80ml do produto em 10L de água para uma área de 200m². 

EMBALAGEM

Inseticida na formulação suspensão concentrada , a 

base de Alfacipermetrina a 5%. Vem embalado em 

frascos de 1L. 

DADOS DO PRODUTO

Alfacipermetrina Fersol 50 SC

Ingrediente ativo: Alfacipermetrina 

CAS do I.A.: 67375-30-8 

Formulação: Suspensão Concentrada

Composição: Alfacipermetrina 5,0% p/p, emulsifi cantes, 

solvente, estabilizante e diluente. 

Registro: 3183400490019

Número ONU: 3082

Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA 

QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.E. (Alfa-Cipermetrina). 

DADOS DO FABRICANTE 

Fersol Indústria e Comércio S/A

Rod. Pres. Castelo Branco km 68,5

CEP: 18120-970 Cx Postal 301 - Mairinque - SP - Brasil

CNPJ: 47.226.493/0001-46

Atendimento ao consumidor: (11) 4246 6395

Site: www.fersol.com.br

E-mail: comercial@fersol.com.br

É uma suspensão concentrada a base de Alfacipermetrina. 

Graças a sua formulação especialmente balanceada, o produto 

apresenta baixa irritabilidade quando comparada aos produtos 

concorrentes, o que confere maior conforto e segurança nas 

aplicações feitas pelos profi ssionais controladores de pragas. 

Esse produto vem na concentração de 5%.

50 SC

Alfacipermetrina Fersol

Baratas MosquitosMoscas

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome comum: Alfacipermetrina

Grupo químico: Piretrina e piretróides 

Antídoto / Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone de emergência: (11) 4246-6200/ 0800-141149

C.C.I de SP: (11) 5012-5311 ou (11) 5011-5111 R: 251
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