Tiametoxam Fersol
250 WDG

É uma formulação em grânulo dispersível a base do ingrediente ativo
Tiametoxan. Sua formulação possui potentes atrativos o que lhe
confere altíssima atratividade aos insetos. Seus sachês hidrossolúveis,
por sua vez, facilitam enormemente a aplicação e reduzem os custos
com logística.
Formigas

Moscas

MODO DE AÇÃO

DOSAGEM

Como outros inseticidas do grupo dos neonicotinóides, o Tiametoxam age

Formigas: Diluir 1 sachê 920g) em 10 litros de agua

interferindo com um receptor específico localizado no sistema nervoso dos insetos,

para uma aplicação de 50ml/m².

denominado receptor nicotínico da acetilcolina. Nos insetos, os neonicotinóides

Moscas: Diluir 8 sachês (160g) em 10 litros de água

causam paralisia, que leva a morte em poucas horas.

para uma aplicação de 50ml/m².

INDICAÇÕES DE USO

EMBALAGEM

Inseticida na formulação de grânulos dispersíveis em água, indicado para o combate

Inseticida na formulação granulo a base de

a moscas domesticas e formigas. Deve ser aplicado através de pulverizador manual
ou motorizado.

MODO DE USO
Controle de formigas: Após o preparo da calda conforme dosagens acima, aplique
a calda uniformemente onde as formigas ocorrem, principalmente em pisos, tacos,
gramados, frestas, cantos, formando uma superfície tratada em áreas internas e
externas.
Controle de moscas: Após o preparo de calda conforme dosagens acima, proceder
uma aplicação uniforme nos locais onde a praga ocorre, pousa ou se esconde,
como: tetos, paredes, janelas, portas, cantos, fios e superfícies.

Tiametoxan a 25%. Vem em embalagens de 1 kg
com sachês de 20g.

DADOS DO PRODUTO
Tiametoxam Fersol 250 WDG
Ingrediente ativo: Tiametoxan
CAS do I.A.: 153719-23-4
Formulação: Granulo
Composição: Tiametoxan 25% p/p, dispersantes,
umectantes e veiculo.
Registro: 3183400660011
Número ONU: 3077
Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA

ONDE APLICAR
Aplicar o produto em residências, instalações comerciais e industriais, hotéis, motéis,

QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE,
SÓLIDA, N.E. (Tiametoxam).

hospitais e meios de transporte como: navios, trens, ônibus e baús.

DADOS DO FABRICANTE
Fersol Indústria e Comércio S/A
Rod. Pres. Castelo Branco km 68,5

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Nome comum: Tiametoxam
Grupo químico: Neonicotinóide
Antídoto / Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático
Telefone de emergência: (11) 4246-6200
Disque intoxicações ANVISA / RENACIAT: 0800-7726001

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
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Bifentrina Fersol
100 PM
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Biflumuron Fersol
250 + 120 SC
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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

•

•
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Deltametrina Fersol 2P

•

Deltametrina Fersol
25 CE

•
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Fipronil Fersol 25 CE
Indoxacarbe Fersol Isca
Gel Baraticida

•

•

Indoxacarbe Fersol Isca
Gel Formicida

•

Lambdacialotrina Fersol
100 CS

•
•

•

•

Metaldeído Fersol 50
Isca Peletizada
Permetrina Fersol
384 CE

•

•

DDVP Fersol 1000 EC

Lambdacialotrina Fersol
2,5 ME

•

•

•

Brodifacoum Fersol
Bloco Extrusado

Pulgas

•

Percevejos

Mosquitos

Alfacipermetrina
Fersol 50 SC

Larvas de
Mosquito

•

Formigas

•

Cupins

•

Besouros

Alfacipermetrina
Fersol 200 SC

Baratas

Moscas

Escorpiões

Carunchos

Carrapatos

Caramujos e
Lesmas

Camundongos
e Ratos

Aracnídeos

Para cada infestação, uma solução.
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Pirimifós Metílico Fersol
500 EC

•

•
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Temefós Fersol 1G

•

Temefós Fersol 500 CE

•

Tiametoxam Fersol
250 WG

•

•

•

•

•

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.

Fone: (11) 4246-6395
Rod. Presidente Castelo Branco, km 68,5
CEP: 18120-970 - Caixa Postal: 301 - Mairinque/SP - Brasil

www.fersol.com.br

