
LINHA GARDEN E RESIDENCIAL



O ALDRIN VOLTOU!

E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.

O ALDRIN AGORA É DA

Produzir produtos agrícolas, florestais e de com-
bate a pragas urbanas com excelência, propor-
cionando plena satisfação aos nossos clientes, 
bem como segurança e lucratividade, sustentan-
do assim o crescimento da empresa e de seus co-
laboradores.

Ser uma empresa brasileira do setor de agro-
químicos conhecida e respeitada pelos seus va-
lores de base, focados em honestidade, trabalho 
digno com qualidade de seus produtos e respeito 
aos seus clientes e colaboradores, e principal-
mente respeito ao meio ambiente.

Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, in-
tegridade, transparência, persistência, inovação, 
tecnologia.
Foco no trabalho em equipe e em valores hu-
manitários.

A Interfina nasceu em 2010 com o objetivo de 
criar soluções inovadoras em agroquímicos, 
desenvolvendo um mix de produtos que te-
nham tecnologia, qualidade e colaborem com 
eficácia no combate as pragas.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade 
de seus profissionais e colaboradores, a Interfi-
na busca sempre a satisfação de seus clientes.

Atuando na área de produtos domissanitários 
e agrícolas há mais de trinta anos, sua direto-
ria juntou a experiência do passado, que se 
traduz em solidez no presente.

Uma empresa 100% brasileira que investe 
no mercado nacional, que gera empregos e 
acredita na força do trabalho e principalmente 
no Brasil.

EMPRESA MISSÃO

VISÃO

VALORES



O ALDRIN VOLTOU!

E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.

O ALDRIN AGORA É DA

Indicação: ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó 
seco, pronto uso, formulado com o princípio ativo Fipronil, 
eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos 
e cupins subterrâneos. 

Dose e modo de uso:
Formigas: Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros, 
através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área.
Baratas, pulgas e carrapatos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais 
onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na 
dose de 20g/m² de área.
Pulgas: Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das 
pulgas, através de polvilhamento, na dose de 20g por m² de 
área. 
Cupins subterrâneos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados 
na dose de 20g por metro linear de área. Em conduítes ou 
dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor 
penetração do produto. Em gramados recomenda-se incorpo-
rar o produto junto às primeiras camadas de solo.

Composição: Fipronil 0,024% p/p

Apresentação: 
Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)
Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g
(caixas contendo 3 unidades)
Caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g
(caixas contendo 10 unidades) 
Sachês de 100g (barrica contendo 100 unidades)

ALDRIN 40

EFICAZ CONTRA:
FORMIGAS
BARATAS
PULGAS
CARRAPATOS
CUPINS SUBTERRÂNEOS



Dosagem: 10g da isca por m².

FORMISCA

Indicação: A isca granulada FORMISCA S é um produto elaborado com Sulfluramida, um 
princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Composição: Sulfluramida 0,3% p/p

Apresentação: Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)

Dosagem: 10g da isca por m².

Modo de uso: Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e 
próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas 
carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

FORMISCA S

Indicação: A isca granulada FORMISCA é um produto elaborado com Fipronil, um princípio 
ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Composição: Fipronil 0,01% p/p

Apresentação: Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)

Modo de uso: Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e 
próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas 
carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

Dosagem: 2g do produto por m² de área.

MOSCACID

Indicação: MOSCACID é uma isca inseticida que vem pronta para uso  indi-
cado para o combate a moscas.

Composição: Azametifós 1% p/p

Apresentação: Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 2 unidades)

Modo de uso: MOSCACID deve ser aplicado diretamente na embalagem, ou 
através de um utensílio apropriado como recipientes descartáveis de plástico ou 
papelão, evitando o contato manual com o produto. Pode ser aplicado também, 
junto a batentes, muretas ou outros locais onde for detectado a infestação por 
moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de até 12,5m².

Indicação: INTERCID é um inseticida/cupinicida dose única, indicado 
para o combate a formigas saúvas Atta sexdens e cupins.

Composição: Cipermetrina 0,5% p/p

Apresentação:
Caixas display contendo 24 frascos de 20ml (caixas contendo 2 unidades)
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Modo de uso: Para o combate a formigas saúvas e cupins diluir 100ml 
do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar 
50ml da calda final para cada 1m². Usar a calda imediatamente após 
a sua preparação. Aplicar diretamente sobres as formigas e cupins, nas 
plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e escon-
derijos desses insetos. 

INTERCID



Dosagem: 0,03 g/m².

Indicação: PIRETRIN é um inseticida, dose única indicado 
para o combate a formigas saúvas (Atta sexdens), lagar-
tas, pulgões, mosquitos, moscas, baratas e traças.

Modo de uso: Diluir 30ml do produto em 5L de água. Co-
locar em um pulverizador manual e aplicar a calda a cada 
100m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação.
Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar dire-
tamente sobres os insetos, nas plantas infestadas e também 
nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas 
pragas. 

Composição: Deltametrina 2,5% p/p

Apresentação:
Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas conten-
do 2 unidades)

PIRETRIN

INSETILAR GEL BARATA

INDICAÇÃO: INSETILAR GEL BARATA é um inseti-
cida em gel, indicado para o combate das baratas.

Modo de uso: INSETILAR GEL BARATA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa 
e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.

Onde aplicar o produto: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos 
de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros 
móveis, e etc.

Composição: Fipronil 0,05 % p/p

Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)

INSETILAR GEL FORMIGA

INDICAÇÃO: INSETILAR GEL FORMIGA é um in-
seticida em gel, indicado para o combate das for-
migas.

Modo de uso: INSETILAR GEL FORMIGA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa 
e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

Onde aplicar o produto: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos 
de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros 
móveis, e etc.

Composição: Fipronil 0,05 % p/p

Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)

Dosagem: 0,03 g/m².



BIFENTHRINE SPRAY

Indicação: BIFENTHRINE SPRAY é um inseticida pronto uso, eficaz contra formigas, baratas, 
moscas, traças e escorpiões.

Modo de uso: Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas 
trilhas ou locais de entrada dos insetos, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, 
frestas, armários e etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o am-
biente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local. Um 
frasco, que contém 500ml do produto, é suficiente para tratar uma área de 10m².

Composição: Bifentrina 0,06%  p/p

Apresentação: Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)

INSETILAR GARDEN

Indicação: INSETILAR GARDEN é um inseticida em dose única, 
eficaz no controle de pulgões, cochonilhas, lagartas e aranhas. 

Modo de uso: Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml 
de calda por m². 
No combate a pulgões, cochonilhas e lagartas: aplicar diretamente 
nas planta infestadas e nos locais de ocorrência, passagem e es-
conderijos das pragas. 
No controle de aranhas, aplicar também em locais escuros e úmi-
dos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.

Composição: Lambda-cialotrina 10,0% p/p

Apresentação: Caixas display contendo 40 sachês de 25
(caixas contendo 2 unidades)

Modo de uso: O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, 
depois transfira o produto para um dispositivo aplicador. Aplique o produto cobrindo 
todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem cobre uma área de 30m². 

Modo de uso frasco spray: O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite 
a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a 
superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas inde-
sejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora dá para cobrir uma área de 15m². 

Composição: Glifosato 1,0%  p/p

Apresentação: Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

HERBIMATO JARDIM

Indicação: HERBIMATO JARDIM é indicado para o combate a plantas daninhas como 
picão preto, capim marmelada e tiririca em jardins residenciais. Tem como ingredi-
ente ativo o glifosato que é um herbicida não seletivo, que quando aplicado sobre a 
planta é imediatamente absorvido pelas suas folhas e tecidos, inibindo a formação de 
aminoácidos indispensáveis à vida do vegetal.



Indicação: ROÇADA GARDEN é um herbicida sistêmico seletivo, con-
centrado solúvel em apresentação dose única, indicado para o combate 
a plantas daninhas como: picão preto (Bidens pilosa), picão branco (Gan-
linsoga parvi ora) e tiririca (Cyperus rotundus) para aplicação em jardins 
residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais 
do jardim.

Dose e modo de uso:
Diluir 1,5ml (conteúdo do  aconete) em um 1L de água. Aplicar com pulveri-
zador manual spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a 
embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico 
para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as 
plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora 
contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².

Composição: Imazapir 10% p/p

Apresentação: 
Caixas de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml
(caixas contendo 16 unidades)

ROÇADA GARDEN

Indicação: Produto sistêmico, tem como ingrediente ativo o Difenoconazol, indicado para combate aos 
fungos mancha negra (Diclorcarpon rosae) e oídio (Shapaerotheca pannosana) em jardins residenciais.

Dose e modo de uso flaconete:
Diluir 12 ml de FUNGIGARDEN CE (conteúdo do flaconete ou frasco plástico) em um 1 litro de água. 
Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Gire o bico aplicador para a posição on, direcione o 
bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que 
apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.
Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. 
Dosagem recomenda de aplicação do produto diluído: 2,5 ml por m².

Composição flaconete: Difenoconazol 1,670% p/p

FUNGIGARDEN

Dose e modo de uso frasco spray:
Fungigarden vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a 
embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Di-
recione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatil-
ho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam 
os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.
Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. 
Dosagem recomendada: 2,5 ml do produto por m².

Composição frasco spray: Difenoconazol 0,0167% p/p

Apresentação: 
Caixa de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml
(caixas contendo 8 unidades)
Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)

Indicação: ALFALINE é um inseticida na forma de pó seco, indicado para o combate a pulgas, formigas e 
baratas. É recomendado em locais onde formulações líquidas são contraindicadas.

Modo de uso: ALFALINE vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado diretamente da 
embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se abrigam e transitam.
Nas aplicações sobre superfícies, recomenda-se utilizar aproximadamente 50g por m², nos seguinte locais: 
caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são 
guardados livros e documentos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

Composição: Alfa-cipermetrina 0,50% p/p

Apresentação: Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)

ALFALINE



Indicação: O raticida grãos cereais doméstico
RATOZAN é um produto de pronto uso, for-
mulado com Brodifacum e eficaz no combate 
a ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de uso:

- Colocar os grãos em portas iscas e deixar 
próximo às tocas e em locais onde os roedores 
vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto 
nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período 
médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, 
restos das iscas e embalagens, usando luvas e 
sacos de lixo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 4 unidades)

RATICIDA GRÃOS DE CEREAIS



Indicação: O raticida pellets doméstico RATOZAN é 
um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e 
eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

RATICIDA PELLETS DOMÉSTICO

Indicação: O raticida bloco parafinado doméstico RATOZAN é um pro-
duto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, 
ratazanas e camundongos.

Modo de uso:
- Colocar os blocos em portas iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde 
os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, 
podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores pas-
sam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 
a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem 
nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com 
pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas de-
sapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, 
usando luvas e sacos de lixo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)
Cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades)

RATICIDA BLOCO PARAFINADO DOMÉSTICO

Modo de uso:
- Colocar o veneno em portas iscas e deixar próximo às 
tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos 
locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio 
de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das 
iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 4 unidades)



Indicação: RATOMIM é eficaz no combate aos 
ratos de telhado (Rattus rattus), ratazanas (Rattus 
norvegicus) e camundongos (Mus musculus).

Modo de uso:
Colocar os Grãos, em caixas portas iscas, deixá-las 
próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem 
e transitam.
Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos 
locais onde as iscas desapareceram. 
Após a ingestão os roedores morrem no período 
média de 3 a 5 dias.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 4 unidades)

RATOMIM GRÃOS DOMÉSTICO



Rua Domiciano Leite de Assis, 323 Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP • CEP 14680-000 • 16 3663.2221 / 16 3663.2222

contato@interfina.com.br

www.interfina.com.br
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