
MODO DE AÇÃO
Age sobre os gânglios basais do sistema nervoso central, atuando nos canais de sódio na 
membrana de axônios, diminuindo e retardando a condutância de sódio para o interior e 
suprimindo o fl uxo de potássio, levando a descarga neuronal repetida e longo período de 
repolarização. Reúne as propriedades ideais para o combate às pragas rasteiras, reduzindo 
o número de aplicações e o volume de produto para o combate, além de proporcionar 
economia em logística e ser benéfi ca ao meio ambiente. 

INDICAÇÕES DE USO
Produto indicado para o combate a baratas (Periplaneta americana e Blatella germânica), 
carrapatos de cães (Rhipicephalus sanguineus) e carrapatos de cavalos (Amblyomma 
cajennense), conhecidos como carrapatos-estrela. 

MODO DE USO
Baratas: após a preparação da calda, proceder com a cobertura uniforme através de 
equipamentos manuais ou motorizados, onde as baratas ocorrem, pousam e se escondem 
como frestas, cantos, pisos, rachaduras. Formar uma barreira protetora em áreas externas.
Carrapatos de cães: após a preparação da calda, proceder com a cobertura uniforme por 
meio de atomizadores, pulverizadores manuais ou motorizados nos locais infestados. Não 
aplicar o produto nos animais, colchões ou travesseiros. 
Carrapatos de cavalos: após a preparação da calda, proceder com a cobertura uniforme 
por meio de atomizadores, pulverizadores manuais ou motorizados nos locais infestados. A 
quantidade de produto por unidade de área deve ser calculada em função da capacidade 
de vazão do equipamento. Nas áreas onde houver arbustos, gramados, plantas ornamentais 
ou cercas, o volume de calda deve ser maior para chegar em todos os pontos onde os 
carrapatos possam estar alojados. Não aplicar o produto sobre animais. As reaplicações 
devem ser realizadas quando houver reinfestações. 
 
 
ONDE APLICAR
Aplicar onde as pragas habitam e transitam, como frestas, cantos, pisos, rodapés, 
batentes, rachaduras, buracos, embaixo e atrás de móveis etc. Em áreas externas, 
nos pontos de acesso às instalações prediais, como portas e janelas, aplicar a calda 
formando uma barreira protetora. 

DOSAGEM
Baratas (Periplaneta americana e Blatella germânica): diluir 25ml do produto em 10L 
de água para uma área de 200m². 
Carrapato de cães (Rhipicephalus sanguineus): diluir 25ml do produto em 10L de 
água para uma área de 200m². 
Carrapato-estrela (Amblyomma cajennense): diluir 150ml do produto em 100 a 500L 
de água para uma área de 10 hectares.

EMBALAGEM

Inseticida na formulação microencapsulado, à base de 

Lambdacialotrina a 10%. Embalado em frascos de 1L.

DADOS DO PRODUTO

LAMBDACIALOTRINA FERSOL 100 CS

Ingrediente ativo: Lambdacialotrina 

CAS do I.A.: 91465-08-6

Formulação: Suspensão concentrada 

Composição: Permetrina 10% p/p, carga, 

dispersante, conservante, umectante, anti-

espumante, espessante, nivelador de pH e veículo.

Registro: 318340070

Número ONU: 3082

Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA 

QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.E. (Lambda-Cialotrina).

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

100 CS

Lambdacialotrina Fersol

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Nome comum: Lambdacialotrina | Grupo químico: Piretroides
Antídoto / Tratamento: Antihistamínicos e tratamento sintomático.
Telefone de emergência: (011) 4246-6200 
Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-722-6001

É uma formulação micro encapsulada, altamente concentrada, baseada em um ingrediente 

ativo de última geração e efi caz contra pragas rasteiras. A formulação micro encapsulada gera 

a liberação lenta do ingrediente ativo proporcionando uma longa ação residual nos locais de 

aplicação onde este efeito é desejado. Esse produto também proporciona mais conforto na 

aplicação já que reduz a irritabilidade da molécula Lambdacialotrina. Nosso produto conta 

com um importante diferencial visto que o tamanho da cápsula que envolve o ingrediente 

ativo é muito maior que o tamanho das cápsulas dos produtos similares o que gera um efeito 

residual muito maior e irritabilidade muito menor quando comparado com àqueles. 
Baratas Carrapatos



Fone: (11) 4246-6395
Rod. Presidente Castelo Branco, km 68,5
CEP: 18120-970 - Caixa Postal: 301 - Mairinque/SP - Brasil

A Fersol é uma empresa 100% brasileira com mais de 40 anos de existência! Estamos entre as mais tradicionais de domissanitários, 
veterinários, fertilizantes e defensivos agrícolas do Brasil. Somos uma das únicas empresas a sintetizar ingredientes ativos no Brasil, o que 
garante uma rastreabilidade e qualidade imbatível. É por isso que a qualidade da Fersol é reconhecida mundialmente. Além de atendermos 
todo território nacional, exportamos nossos produtos para diversos países, tais como: EUA, Tailândia, Angola, entre muitos outros. A Fersol 
também foi premiada inúmeras vezes pela sua qualidade, inovação tecnologica e responsabilidade social, incluindo o prêmio de “Melhor 
empresa para se trabalhar no Brasil”, oferecido pelos principais meios de comunicação do nosso país.
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Alfacipermetrina  
Fersol 200 SC • • •

Alfacipermetrina
Fersol 50 SC • • •

Bifentrina Fersol 
100 PM • • •

Biflumuron Fersol  
250 + 120 SC • • • • • • • •

Brodifacoum Fersol 
Bloco Extrusado •

Brodifacoum Fersol  
Isca Grão Integral •

Brodifacoum Fersol 
Isca Grão Peletizada •

Cipermetrina Fersol 
200 CE • • •

Cipermetrina Fersol 
300 CE • • • •

Cipermetrina Fersol 
40 PM • • •

Cumatetralil Fersol 
Pó de Contato •

DDVP Fersol 1000 EC • • •

Deltametrina Fersol 2P • •

Deltametrina Fersol 
25 CE • • •

Fipronil Fersol 25 CE • •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Baraticida •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Formicida •

Lambdacialotrina Fersol 
100 CS • •

Lambdacialotrina Fersol 
2,5 ME • • • • • •

Metaldeído Fersol 50 
Isca Peletizada •

Permetrina Fersol 
384 CE • • • • •

Pirimifós Metílico Fersol 
500 EC • • •

Temefós Fersol 1G •

Temefós Fersol 500 CE •

Tiametoxam Fersol  
250 WG • •

www.fersol.com.br

Para cada infestação, uma solução.


