
MODO DE AÇÃO
O ingrediente ativo Permetrina, atua nos axônios do sistema nervoso periférico e 
central, mantendo os canais de sódio abertos, causando a despolarização dos 
neurônios. Permetrina é um piretroide Tipo I, que não apresentam um grupo alfa-ciano 
e induzem uma síndrome que consiste em agressividade, sensibilidade anormal a 
estímulos externos, tremores, descritos como síndrome T.

INDICAÇÕES DE USO
É indicado para o controle de insetos rasteiros e voadores como: baratas, cupins, 
moscas, mosquitos e percevejos.

MODO DE USO
Após a preparação da calda, na diluição conforme indicação de dosagens abaixo 
(para baratas, moscas, mosquitos e percevejos) 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 45 cm da superfície. Nas aplicações em frestas, 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 umedecida.
Cupins subterrâneos: Diluir o produto conforme indicação abaixo. Aplicar 5 litros 
de calda por metro linear ao longo dos alicerces, procurando saturar o solo desses 
locais. 
Cupins de madeira seca: Diluir o produto conforme indicação abaixo e aplicar nas 
estruturas de madeira por meio de pulverização, pincelamento, imersão ou injeção.

ONDE APLICAR
O produto deve ser aplicado em locais como residências, industrias, escolas, 
hospitais e demais instituições comerciais e de prestação de serviços como também 
de transporte de cargas e passageiros, exemplo: baús, contêineres, trens, ônibus e 
aeronaves.

DOSAGEM
Baratas: Diluir 40ml do produto em 10L de água para uma área de 200m². 
Cupins de madeira seca: Diluir 65 ml do produto em 10 litros de solvente orgânico.
Cupins subterrâneos: Diluir 130ml do produto em 10 litros de água e aplicar com 
equipamento adequado.
Moscas, mosquitos e percevejo de cama: Diluir 60ml do produto em 10L de água 
para uma área de 200m². 
Aplicação UBV: Diluição: 50 ml do produto em 950 ml de água, taxa de aplicação 270 
ml de calda / hectare e aplicação espacial para distâncias de no máximo 15 metros.
Aplicação FOG: Diluição: 30 ml do produto em 950 ml de óleo mineral, taxa de 
aplicação 670 ml de calda por hectare e aplicação espacial para distancias de no 
máximo 30 metros.
APLICAÇÃO UBV: Com fi nalidade “residual” (uso específi co em aeronaves e 
veículos de transporte de cargas e passageiros). Aplicar o produto, exceto nas 
áreas de manipulação de alimentos conforme estabelece a OMS, sem a presença 
de passageiros e tripulação e seguindo o tempo de reentrada de 1 hora após a 
aplicação para dispersão dos componentes voláteis.
Diluição: 50 ml do produto em 950 ml de água, taxa de aplicação 270 ml de 
calda / hectare e aplicação espacial para distâncias de no máximo 15 metros.

EMBALAGEM
Inseticida na formulação concentrado emulsionável, 
a base de Permetrina a 38,4%. Vem embalado em 
frascos de 1L.

DADOS DO PRODUTO
PERMETRINA FERSOL 384 CE
Ingrediente ativo: Permetrina 
CAS do I.A.: 52645-53-1
Formulação: Concentrado emulsionável 
Composição: Permetrina 38,4% p/p, solventes e 
emulsifi cantes q.s.p.100%.
Registro: 318340052
Número ONU: 3082
Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA 
QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO 
AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Permetrina)

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

Pode ser usada numa infi nidade de ambientes, tanto em 
aplicações superfi ciais como espaciais. A formulação 
permite aplicações através de pulverização, rega, imersão, 
UVB e FOG. Além disso, gracas às características do 
ingrediente ativo, em qualquer tipo de aplicação, o operador 
está livre do desconforto da irritabilidade presente na 
maioria dos piretróides.

384 CE

Permetrina Fersol

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

MoscasCupinsBaratas

PercevejosMosquitos



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.


