
DADOS DO FABRICANTE

Baratas CarrapatosMosquito

MODO DE AÇÃO
A Cipermetrina, assim como outros piretróide, atua nos canais de sódio da 
membrana dos axônios, diminuindo e retardando a condutância de sódio para 
o interior e suprimindo o efluxo de potássio. Pode também inibir a adenosina 
trifosfatase, o que pode afetar a condução de cátions na membrana axonial. 
O resultado final é uma diminuição do potencial de ação e a geração de 
impulsos nervosos repetitivos.

INDICAÇÕES DE USO
CIPERMETRINA FERSOL 300 CE é indicado para o combate a artrópodes, 
como baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), carrapatos de cães 
(Rhipicephalus sanguineus) e carrapatos de cavalos (Amblyomma cajennense), 
conhecido como carrapato-estrela, moscas (Musca domestica) e 
mosquitos (Aedes aegypti).
 
MODO DE USO
Aplicações superficiais:

 Preparar a calda de acordo com a indicação no Baratas, moscas e mosquitos:
campo “CIPERMETRINA FERSOL 300 CE DOSAGENS” e aplicar através de  – 
pulverizadores manuais ou motorizados. 

Após diluir o produto conforme indicação no campoCarrapatos de cães:  
 – “CIPERMETRINA FERSOL 300 CE DOSAGENS” , aplicar a calda em todos os 

locais infestados pelos carrapatos. Nunca aplicar o produto nos animais, como 
também, em colchões e travesseiros.

 Diluir o produto de acordo com a indicação no campo Carrapatos de cavalos:
 “CIPERMETRINA FERSOL 300 CE – DOSAGENS” e aplicar uniformemente nos

locais e superfícies infestados por carrapatos. A quantidade de produto por 
unidade de área deve ser constante, porém o volume da água na calda deve 
ser calculado em função da capacidade de vazão do equipamento. Nas áreas 
onde houver arbustos, gramados, plantas ornamentais, cercas, o volume de 
calda deve ser maior para chegar em todos os pontos onde os carrapatos 
possam estar alojados. Nunca aplicar o produto sobre os animais. 
As reaplicações devem ser realizadas quando houver reinfestações.
Aplicações espaciais:
Termonebulização (Aedes aegypti): A dosagem recomendada é de 3g de i.a./ha, 
ou seja, 10 ml por litro de óleo mineral/hectare. A vazão e velocidade de 
deslocamento do equipamento deve ser ajustado para isso.

 A dosagem recomendada é de 3g de i.a./ha, ou seja, UBV (Aedes aegypti):
10 ml por litro de água/hectare.
Onde  aplicar o produto:
Para baratas, moscas e mosquitos, aplicar nas superfícies e esconderijos dos 
artrópodes, em locais como paredes, pisos, frestas, cantos, rachaduras, etc.

DOSAGENS
Baratas, moscas e mosquitos (Aedes aegypti): Diluir 40ml do produto em 
10L de água para uma área de 200m².
Carrapato de cães (Rhipicephalus sanguineus): Diluir 60ml do produto em 
10L de água para uma área de 200m².
Carrapato-estrela (Amblyomma cajennense): Diluir 60ml do produto em 
10L de água para uma área de 200m².   

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome comum: Cipermetrina
Grupo químico: Piretrinas e Piretroides
Antídoto / Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático
Telefone de emergência: (11) 4026-6200
Disque intoxicações ANVISA / RENACIAT: 0800-7726001

Fabricante: Fersol Indústria e Comércio S/A
Rod. Pres. Castello 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  

NOME COMERCIAL: CIPERMETRINA FERSOL 300 CE
Ingrediente ativo: Cipermetrina 
CAS do I.A.: 52315-07-8
Formulação: Concentrado emulsionável 
Composição: Cipermetrina 30% p/v, emulsificantes e 
solvente.
Registro .: 318340056
Número ONU: 3082
Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA QUE 
APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 
LÍQUIDA, N.E. (Cipermetrina)

DADOS DO PRODUTO

Inseticida na formulação concentrado emulsionável a 
base de Cipermetrina a 30%. Vem embalado em 
frascos de 1L.

CIPERMETRINA FERSOL 300 CE é um produto com 
amplo espectro de ação praguicida. Apresenta alta 
eficácia tanto para insetos rasteiros como para insetos 
voadores através de aplicações sobre superfícies ou 
espacial. Esta ultima através de FOG, UBV ou 
atomização. 

Moscas

Cipermetrina Fersol 
Cipermetrina 300 CE

CIPERMETRINA FERSOL 300 CE é um produto na formulação concentrado 
emulsionável a base de Cipermetrina High-Cis, com relação isomérica cis-trans
não inferior a 60/40. Essas características conferem ao produto alta 
performance no controle de pragas rasteiras e aéreas. 
CIPERMETRINA FERSOL 300 CE apresenta uma concentração de 30% de 
ingrediente ativo, a mais concentrada neste tipo de formulação disponível 
no mercado.  
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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 •


