
MODO DE AÇÃO

Diclorvós é uma inseticida do grupo dos organofosforados. Age ligando-se ao centro 

esterásico da acetilcolinesterase (AChE), impossibilitando-a de exercer sua função, ou 

seja, hidrólise do neurotransmissor acetilcolina (ACh) em colina e ácido acético. Nos 

insetos, interfere com a transmissão dos impulsos nervosos, levando-os à paralisia e 

morte.

INDICAÇÕES DE USO

O produto é indicado para o combate a baratas, moscas e mosquitos.

MODO DE USO

Após a preparação da calda, na diluição recomendada, 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 frescas, 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 atingida. 

ONDE APLICAR

Aplicar nos locais onde as pragas estão alojadas, como frestas, cantos, pisos, rodapés, 

batentes, rachaduras, buracos, embaixo e atrás de móveis etc. 

DOSAGEM

Baratas, Moscas e Mosquitos: Diluir 50ml do produto em 10 litros de água para tratar 

uma área de 200m².

EMBALAGEM

Inseticida de ação imediata na formulação concentrado 

emulsionável, a base de Diclorvós 82,5% p/p. Vem 

embalado em frascos de 1L. 

DADOS DO PRODUTO

DDVP Fersol

Ingredientes ativos: Diclorvós (Dichlorvos)

CAS do I.A.: 62-73-7

Formulação: Concentrado emulsionável 

Composição: Diclorvós 82,5% p/p, emulsifi cantes e 

solvente.

Registro: 318340055 

Número ONU: 3018

Nome apropriado para embarque: PESTICIDA A 

BASE DE ORGANOFOSFORADO, LÍQUIDO, TÓXICO 

(DICLORVÓS)

Classe ou subclasse de risco principal: 6.1 

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 Diclorvós, ingrediente 
ativo com excelente efeito knock-down, ação desalojante e ação 
letal instantânea. Sua formulação também possui uma concentração 
de ingrediente ativo superior a maioria dos produtos concorrentes 
similares (82,5% contra 79%). Sua formulação também é feita com 
solventes nobres gerando por consequência menor odor e maior 
segurança. É uma excelente alternativa para aplicações em todos 
os locais onde não se deseja efeito residual ou em associação com 
produtos que não apresentam bom knock-down.

DDVP Fersol

Baratas MosquitosMoscas

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome comum: Diclorvos (DDVP)

Grupo químico: Organofosforados

Antídoto / Tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático.

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

C.C.I. de SP: 0800-7713-733. (11) 5012-5311 ou (11) 5013-5300 

R.5458 • Disque Intoxicação: ANVISA / Renaciat: 0800-722-6001

1000 EC



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.


