
Indoxacarbe Fersol
Isca Gel Formicida

É uma poderosa ferramenta para o combate de formigas doceiras. 

Contém um ingrediente ativo moderno, de baixa toxicidade e com modo 

de ação específico. Esta formulação foi especialmente desenvolvida com 

a viscosidade ótima para evitar escorrimentos ao mesmo tempo em que 

facilita a saída do conteúdo da seringa. Também possuí um ponto de 

corte ideal com objetivo de facilitar a deposição de pequenas porções do 

produto nos pontos de aplicação sem gerar o inconveniente do “efeito 

puxa-puxa”. Tudo isso sem perder as propriedades mais importantes do 

gel, que são a atratividade e a palatabilidade.

MODO DE AÇÃO

O Indoxacarbe atua por ingestão e, em menor grau, através da cutícula do 

inseto resultando no comprometimento da função nervosa, interrupção da 

alimentação, paralisia e morte do inseto. 

INDICAÇÕES DE USO

O produto é indicado para o controle de formigas doceiras.

MODO DE USO

Inspecionar previamente os locais a serem tratados.

Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora a seringa. Aplique 

o produto em pequenos fi letes nos locais onde for observada maior atividade 

dos insetos, próximo às colônias e trilhas. Reponha o produto onde houver o 

consumo total das iscas e o reaparecimento da atividade das formigas.

ONDE APLICAR

Aplicar em instalações elétricas e eletrônicas, embaixo de pias e fogões, frestas, 

fendas e rachaduras, gavetas, armários, despensas e banheiros.

DOSAGEM

0,25 g/m² que corresponde a um fi lete de aproximadamente 2,5 cm para ser 

distribuído em uma área de 1m².

EMBALAGEM

Gel formicida a base de Indoxacarbe na concentração 

de 0,05% embalado em seringas de 30 gramas em 

caixas de papelão contendo 4 unidades. 

DADOS DO PRODUTO

INDOXACARBE FERSOL ISCA GEL FORMICIDA 

Ingrediente ativo: Indoxacarbe

CAS do I.A.: 173584-44-6

Formulação: Gel

Composição: Indoxacarbe 0,05% p/p; inertes.

Registro no M.S.: 3.1834.0062.001-1

Nº ONU: Não aplicável. 

Produto não enquadrado na legislação vigente 

sobre transporte de produtos perigosos.

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

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome comum: Indoxacarbe | Grupo químico: Oxadiazina

Antídoto: Não há / Tratamento sintomático

Telefone de emergência: (011) 4246-6200 

C.C.I. de SP: (011) 5012-5311 

Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-722-6001

Formigas doceiras



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.

A
ra

cn
íd

eo
s

B
ar

at
as

B
es

ou
ro

s

C
am

un
d

on
go

s 
e 

R
at

os

C
ar

am
uj

os
 e

 
Le

sm
as

C
ar

ra
p

at
os

C
ar

un
ch

os

C
up

in
s

E
sc

or
p

iõ
es

Fo
rm

ig
as

La
rv

as
 d

e 
M

os
q

ui
to

M
os

ca
s

M
os

q
ui

to
s

P
er

ce
ve

jo
s

P
ul

ga
s

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.


