
MODO DE AÇÃO

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

Inseticida larvicida indicado para o controle de mosquitos vetores de doenças 

como Dengue, Chikungunya, febre amarela e filariose. Eficaz contra larvas de 

Aedes aegypti.

MODO DE USO

Produto pronto para uso. Deve ser aplicado por meio de equipamento 

terrestre (polvilhadeira, por exemplo) sobre qualquer coleção de água em que 

haja vestígios de larva de mosquitos.

ONDE APLICAR

O produto deve ser aplicado sobre qualquer coleção de água (lagos, lagoas, 

represas, córregos, poças, pratos de plantas e outros) que sirva como 

criadouro para os mosquitos.

DOSAGEM

Usar de 5 a 50 kg de produto por 10.000 m² para 

uso comum. Para campanhas de saúde pública 

para controle de larvas de Aedes aegypti, utilizar 

100g do produto para cada 1000L de água, 

equivalente a 1ppm do ingrediente ativo.

EMBALAGEM

Inseticida na formulação grânulos à base 

de Temefós a 1%. Vem pronto para uso em 

embalagens primarias de 500g. 

DADOS DO PRODUTO

TEMEFÓS FERSOL 1G 

Ingrediente ativo: Temefós 

CAS do I.A.: 3383-96-8

Formulação: Grânulo 

Composição: Temefós 1% p/p, emulsificantes, 

solvente, diluente e veiculo 99% p/p. 

Registro: 318340054

Nº ONU: 3077 

Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA 

QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO 

AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (TEMEFÓS). 

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 formulação em grânulos que tem o Temefós como ingrediente 

ativo. O produto atua em todos os estágios do desenvolvimento 

larval de mosquitos. É amplamente utilizado em campanhas de saúde 

pública para combater os vetores da Dengue, Chikungunya, Zika, Febre 

Amarela, Filariose, entre outros. É considerado um dos produtos mais 

seguros já criados, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 

inclusive, para uso em água potável.

1G

Temefós Fersol

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome comum: Temefós | Grupo químico: Organofosforados

Antídoto / Tratamento: Atropina e oximas. 

Telefone de emergência: (011) 4246-6200 

Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-722-6001

C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 ou (11) 5013-5300 R: 5456

Larva do mosquito transmissor da Dengue, 
Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus.



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.


