
MODO DE AÇÃO
Age pela inibição permanente da enzima acetilcolinesterase através de sua 
fosforilação, causando acúmulo de acetilcolina e consequente hiperestimulação 
das terminações nervosas, inibindo a transmissão de seus estímulos às células 
musculares, glandulares, ganglionares e do Sistema Nervoso Central (SNC). O 
Pirimifós-metílico requer ativação metabólica para tiofosfato para sua atividade de 
inibição da enzima acetilcolinesterase.

INDICAÇÕES DE USO
O produto é indicado para o combate a carunchos (Sitophilus zeamais), 
larvas (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus) e mosquitos adultos. Deve 
ser aplicado através de pulverização superfi cial ou aplicação espacial 
(termonebulização).

MODO DE USO
Diluir o produto conforme indicação abaixo. 
Aplicação superfi cial (pulverização): Aplicar com pulverizador manual, 
com bico adequado, direcionando o jato para fendas e frestas de paredes, 
assoalhos, rodapés, entulhos e outros locais que sirvam de esconderijos para 
as pragas. Contra larvas de mosquitos: utilizar pulverizador manual ou
motorizado sobre os criadouros dos mosquitos, como pneus, lixões, terrenos 
baldios, calhas ou outras coleções de águas paradas não potáveis.
Aplicação espacial: aplicar o produto através de equipamento 
termonebulizador, nos locais onde for detectada a presença de mosquitos 
adultos, de acordo as orientações técnicas da autoridade competente, seja da 
empresa controladora de pragas ou do órgão público competente.
Restrição de uso: não realizar a aplicação a favor do vento. Não aplique em 
dias chuvosos, com excesso de vento ou temperaturas elevadas. Recomenda-
se não permitir a entrada de animais e pessoas nas áreas tratadas até 6 horas 
após a aplicação do produto.

ONDE APLICAR
Aplicar o produto em residências, escolas, indústrias, lanchonetes, 
supermercados, armazéns, depósitos, repartições públicas, lixões, aterros 
sanitários, esgotos e etc.

DOSAGEM
Carunchos (Pulverização): Diluir 100 mL do produto em 10 litros de água para 
uma área de 200 m².
Larvas de mosquitos (Pulverização): Diluir 10 mL do produto em 10 litros de 
água para uma área de 1000 m².
Mosquitos adultos (Termonebulização - Fog): Diluir 400 mL do produto em 
1,6 litros óleo mineral para uma área de 10.000 m².

EMBALAGEM

Inseticida na formulação concentrado emulsionável na 

concentração de 50%. Vem em frascos de 1L. 

DADOS DO PRODUTO

PERMETRINA FERSOL 384 EC

Ingrediente ativo: Pirimifós 

CAS do I.A.: 29232-93-7

Formulação: Concentrado emulsionável

Composição: Pirimifós-metílico 50 % p/p, 

dispersante e solventes.

Registro: 318340068

Número ONU: 1993

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO 

INFLAMÁVEL, N.E. (PIRIMIFÓS METÍLICO / XILENO)

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 um concentrado emulsionável à base de Pirimifós, 

ingrediente ativo com excelente efeito knock-down. Sua 

formulação é feita com solventes nobres gerando por 

consequência menor odor e maior segurança. 

500 EC

Pirimifós Metílico Fersol

MosquitosCarunchos

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Nome comum: Organofosforados | Grupo químico: Pirimifós Metílico
Antídoto / Tratamento: Atropina e oximas.
Telefone de emergência: (011) 4246-6200 
Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-722-6001

Larvas



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.


