


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



Indicação: YMIDALAM 200 SC é um inseticida formulado com Imi-
dacloprido e Lambda-Cialotrina, que associados potencializam ainda 
mais a eficiência no controle das formigas (Monomorium floricola), 
moscas (Musca domestica), cupins de madeira seca (Cryptotermes 
brevis) e cupins de solo (Nasutitermes sp). Para aplicação por profis-
sionais da área.

Dosagem: 20ml do produto para 10L de água.

YMIDALAM 200 SC

Modo de usar:

Formigas: Aplicar o produto em frestas, fendas e em locais onde há ativ-
idades das formigas, na dose de 100ml/m².

Moscas: Aplicar a calda preparada diretamente onde as moscas pousam 
ou se concentram, através de pulverização ou pincelamento.

Cupim de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local 
fazendo orifícios no solo com 10mm de diâmetro por 20cm de profundi-
dade a uma distância de 30cm de cada um, em seguida preparar a calda 
no tanque do pulverizador e aplicar 2,5 litros de calda em cada orifício 
ou diretamente na área a ser tratada, como nos alicerces, trincheiras e 
rodapés das construções, na dose de 100ml/m².

Cupim de madeira seca: Diluir 20ml do produto em 10L de água, aplicar 
através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada ou 
por pulverização nas áreas infestadas pelos cupins na dose de 100ml/m².

Composição: Imidacloprido 10% p/v
                    Lambda Cialotrina 5% p/v

Apresentação:

Frascos de 200ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas



O ALDRIN VOLTOU!

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

O ALDRIN AGORA É DA

Indicação: ALDRIN 400 PM é um inseticida em pó molhável, formu-
lado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle das formigas 
(Atta sexdens) e dos cupins de solo (Nasutitermes sp). Para aplicação 
por profissionais da área nas construções, pós-construções residen-
ciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.

Modo de usar:

Formigas (Atta sexdens): Aplicar a calda preparada, diretamente nos 
olheiros das formigas, na dose de 200ml/m².

Cupim de solo (Nasutitermes sp): Aplicar a calda preparada direta-
mente sobre a área a ser tratada, como alicerces, muros de arrimo, 
valas, trincheiras e colunas das construções, na dose de 200ml/m².

Composição: Bifentrina 4,0% p/p

Apresentação:

Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: Diluir 100g do produto em 50L de água.

ALDRIN 400 PM 



Indicação: ALDRIN 25 CE é um inseticida formulado com Fipronil, um eficiente princípio 
ativo no controle das formigas (Monomorium floricola), formigas cortadeiras (Atta sexdens 
rubropilosa), cupins de solo (Nasutitermes sp) e cupins de madeira seca (Cryptotermes 
brevis). Para aplicação por profissionais da área.

Modo de usar:
Formigas (Monomorium Floricola): Aplicar a calda preparada sobre as superfícies ou locais 
onde há atividade das formigas na dose de 100ml/m².
Cupim de solo (Nasutitermes sp): Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fa-
zendo orifícios no solo com 10mm de diâmetro por 20cm de profundidade a uma distância de 
30cm de cada um. Em seguida, preparar a calda no tanque do pulverizador e aplicar 2,5 litros 
de calda em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada, como nos alicerces, trincheiras 
e rodapés das construções, na dose de 200ml/m².
Cupim de madeira seca (Cryptotermes Brevis):
• Tratamento preventivo: Aplicar a calda preparada em toda a extensão da madeira a ser 
tratada, através de pulverização na dose de 200ml/m².
• Tratamento curativo: Aplicar a calda preparada através de injeção diretamente nos orifícios 
das madeiras infestadas pelos cupins na dose 200ml/m².

Composição: Fipronil 2,5% p/v

Apresentação:
Frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 50ml do produto para 10L de água.

ALDRIN 25 CE

Indicação: CROPNIL 200 SC é um inseticida formulado com Fipronil, um efici-
ente princípio ativo no controle das formigas (Monomorium floricola), formigas 
cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa) e cupins de madeira seca (Cryptotermes 
brevis). Para aplicação por profissionais da área.

Modo de usar:
Formigas (Monomorium Floricola): Aplicar a calda preparada sobre as superfícies 
ou nos locais onde há atividades das formigas na dose de 10L/200m².
Formigas cortadeiras (Atta Sexdens): Aplicar a calda preparada diretamente no 
formigueiro.
Cupim de madeira seca (Cryptotermes Brevis): 
• Tratamento preventivo: Aplicar a calda preparada em toda a extensão da ma-
deira a ser tratada, através de pulverização, na dose de 1L/20m².
• Tratamento curativo: Aplicar a calda preparada através de injeção
diretamente nos orifícios das madeiras infestadas pelos cupins.
Cupim de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local,fazendo ori-
fícios no solo com 10mm de diâmetro por 20cm de profundidade a uma distância 
de 30cm de cada um. Em seguida preparar a calda no tanque do pulverizador e 
aplicar 2,5 litros de calda em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada, 
como nos alicerces, trincheiras e rodapés das construções, na dose de 200ml/m².

Composição: Fipronil 2,5% p/v

Apresentação:
Frascos 200ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 10ml do produto para 10L de água.

CROPNIL 200 SC



Indicação: BIRLANE-DUO SC é um inseticida formulado com Imidaclo-
prido e Fipronil, que associados potencializam ainda mais a eficiência 
no controle das formigas (Monomorium floricola), formigas cortadeiras 
(Atta sexdens rubropilosa), moscas (Musca domestica) e cupins de solo 
(Nasutitermes sp). Para aplicação por profissionais da área.

Modo de usar:

Formigas: Aplicar a calda preparada sobre as formigas e nos locais onde 
há atividade das mesmas, como nos olheiros e nas trilhas, na dose de 
200ml/m².

Cupim de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, 
fazendo orifícios no solo com 10mm de diâmetro por 20cm de profundi-
dade a uma distância de 30cm de cada um. Em seguida preparar a calda 
no tanque do pulverizador e aplicar 2,5 litros de calda em cada orifício 
ou diretamente na área a ser tratada, como nos alicerces, trincheiras e 
rodapés das construções, na dose de 200ml/m².

Moscas: Aplicar a calda preparada, através de pulverização nos locais 
onde há maior concentração das moscas, na dose de 200ml/m².

Composição: Fipronil 2,5% p/v
                    Imidacloprido 10% p/v

Apresentação:

Frascos 200ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 50ml do produto para 20L de água.

BIRLANE – DUO SC 



EM
BREVE!

Indicação: EXPURGRAN 25 CE é um inseticida formulado com Bi-
fentrina do grupo Piretróides, eficaz no combate as moscas (Musca 
domestica), pulgões (Aphis sp) e cochonilhas (Orthezia praelonga). 
Para aplicação por profissionais da área.

Modo de usar: Diluir a mistura no tanque do pulverizador e em seguida 
aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada na dose de 
100ml/m². A calda preparada é suficiente para aplicação em 100m².

Composição: Bifentrina 2,5% p/v

Apresentação:
Frascos de 200ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 100ml do produto em 10L de água.

EXPURGRAN 25 CE

Indicação: EXPURGRAN é um inseticida em pó, formulado 
com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle dos pul-
gões (Aphis sp), cochonilhas (Orthezia praelonga) e formigas 
lava-pés (Solenopsis saevissima). Para aplicação por profis-
sionais da área.

Modo de usar: 

Pulgões e cochonilhas: Aplicar o produto por polvilhamento onde 
há a infestação das pragas na dose de 20g/m².
Formigas lava-pés: Aplicar o produto por polvilhamento ou
através de bomba aplicadora, diretamente nos olheiros das formi-
gas, na dose de 20g/m².

Composição: Bifentrina 2,0% p/p

Apresentação: Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)                                    

Venda Restrita a Entidades Especializada

Dosagem: 20g do produto por m².

EXPURGRAN



Indicação: TRIAFOL 250 WG é um inseticida formulado com Tia-
metoxam, um eficiente princípio ativo solúvel em água, eficaz 
no controle dos cupins de madeira seca (Cryptotermes brevis), 
formigas (Monomorium floricola) e moscas (Musca domestica). 
Para aplicação por profissionais da área.

Modo de usar:
Moscas: Aplicar a calda preparada diretamente onde as moscas 
pousam ou se concentram, através de pulverização ou pincelamento.
Cupim de madeira seca: Aplicar a calda preparada diretamente 
nas madeiras infestadas pelos cupins, através de pulverização ou 
injeção.
Formigas: Aplicar a calda preparada sobre as formigas ou direta-
mente nos formigueiros através de pulverização.

Composição: Tiametoxam 25% p/p

Apresentação:
Frascos de 100g (caixas contendo 12 unidades)
Pacotes de 1kg (caixas contendo 20 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: Diluir 20g do produto em 10L de água. A calda 
preparada é suficiente para aplicação em 200m².

TRIAFOL 250 WG



Indicação: INTERFOUR 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido, eficiente 
princípio ativo no controle das formigas (Monomorium floricola), formigas cortadeiras (Atta 
sexdensrubropilosa), moscas (Musca domestica) e cupins de solo (Nasutitermes sp). Para 
aplicação por profissionais da área.

Modo de usar: 
Formigas: Aplicar a calda preparada sobre as formigas e nos locais onde há atividades das 
mesmas, como nos olheiros e nas trilhas, na dose de 100ml/m².
Cupim de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no 
solo com 10mm de diâmetro por 20cm de profundidade a uma distância de 30cm de cada um, 
em seguida preparar a calda no tanque do pulverizador e aplicar 2,5 litros de calda em cada 
orifício ou diretamente na área a ser tratada, como nos alicerces, trincheiras e rodapés das 
construções, na dose de 100ml/m².
Moscas: Aplicar a calda preparada, através de pulverização nos locais onde há maior concen-
tração das moscas, na dose de 100ml/m².

Composição: Imidacloprido 20% p/v

Apresentação:
Frascos de 200ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 20ml do produto para 10L de água. Recomendado 100ml da calda preparada 
por m².

INTERFOUR 200 SC

Indicação: MALAGRAN 500 CE é um inseticida formulado com Malathion, 
eficaz no combate aos mosquitos da dengue (Aedes aegypti), mosquitos da 
malária (Anopheles sp) e dos pulgões (Aphis sp). Para aplicação por profis-
sionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e
logradouros públicos.

Composição: Malathion 5,0% p/v

Apresentação: 
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 20ml do produto em 1L de água.

Modo de usar: Diluir no tanque do pulverizador e em seguida aplicar nas fendas 
e frestas onde os insetos possam se alojar na dose de 50ml/m².

MALAGRAN 500 CE



Indicação: TOXCID 25 CE é um inseticida formulado com Deltametrina do 
grupo dos piretróides, eficaz no combate as pulgas (Ctenocephalides felis), 
aos carrapatos (Rhipicephalus sanguineus e Boophilus microplus), provenien-
tes do homem ou dos animais, e as baratas (Blatella Germânica e Periplaneta 
Americana).

Composição: Deltametrina 2,5% p/v

Apresentação:
Frascos de 30ml (caixas contendo 24 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Modo de usar e dosagem: 30ml do produto em 1L de água.

Modo de usar: Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou 
regador nas áreas onde há infestação das pragas. A calda preparada é suficiente 
para 20m².

TOXCID 25 CE

Indicação: CYPERGRAN 250 CE é um inseticida formulado com Cipermetrina, do grupo 
Piretróide, eficaz no combate as formigas (Monomorium pharaonis), mosquitos da dengue 
(Aedes aegypti), moscas (Musca domestica) e baratas (Blatella Germânica e Periplaneta 
Americana). 
Para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, indus-
triais  e logradouros públicos.”

Composição: Cipermetrina 25% p/v

Apresentação:
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)                          
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Modo de usar e dosagem: Diluir 100ml do produto em 10L de água no tanque do pul-
verizador, 
em seguida aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada. A dosagem 
recomendada é suficiente para aplicação em 200m².

CYPERGRAN 250 CE



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 em pó formulado com o princípio 
ativo Fipronil, eficaz no combate às formigas (Monomorium floricola), 
cupins de solo (Nasutitermes sp), pulgas (Ctenocephalides felis) e mos-
cas (Musca domestica).

Modo de usar e dosagem:
Formigas (Monomorium Floricola): Aplicar o produto, diretamente da em-
balagem, nos olheiros dos formigueiros na dose de 20g/m².
Cupins (Nasutitermes sp): Aplicar o produto, diretamente da embalagem, 
nos locais onde há infestação dos cupins na dose de 20g por metro linear 
de área.
Pulgas: Aplicar o produto, diretamente da embalagem, nos locais onde há 
infestação das pulgas na dose de 20g/m².
Mosca doméstica: Aplicar o produto, diretamente da embalagem, nos lo-
cais onde há infestação das moscas na dose de 20g/m².

Composição: Fipronil 0,024% p/p

Apresentação: 
Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)
Sachês de 100g (barrica contendo 100 sachês)
Pacotes de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 20 unidades)

Venda Livre

ALDRIN 40



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)

Venda Livre

Dosagem: 10g da isca por m².

Modo de usar: 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 jar-
dins amadores.

Composição: Fipronil 0,01% p/p

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

Venda Livre

Modo de usar: 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.

Indicação: LETALREX é um moluscicida formulado com o princípio ativo 
Metaldeído, eficaz na desinfestação das lesmas (Sarasinula linguaeformis) 
e caramujos (Achatina fulica). Para ser aplicado em construções e pós-con-
struções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e logradouros pú-
blicos por profissionais da área.

Composição: Metaldeido 5,0% p/p

Apresentação:
Sacos de 1kg contendo 5 sachês de 200g (caixas contendo 20 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Dosagem: 10g do produto por m².

Modo de usar: Aplicar diretamente na área a ser tratada.

LETALREX



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

Modo de usar:

- 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 10 unidades)
Cartela de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixa 
contendo 6 cartelas).

Venda Livre

RATICIDA GRÃOS DE CEREAIS



Indicação: O raticida bloco parafinado profission-
al RATOZAN é um produto pronto uso, formula-
do com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, 
ratazanas e camundongos.

RATICIDA BLOCO
PARAFINADO PROFISSIONAL

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

RATICIDA BLOCO
PARAFINADO DOMÉSTICO

Modo de usar:
- 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 passam, 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 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 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)
                       Cartela contendo 24 blocos de 20g (caixa contendo 6 unidades)

Venda Livre 

Modo de usar:
- 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 passam, 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 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 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas



Indicação: O raticida pó de contato RATOZAN é formulado com Cumatetralil e 
eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil apli-
cação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira. O pó adere 
à pelagem do roedor que, na tentativa de se limpar, acaba ingerindo o raticida. 
RATOZAN tem como ação tóxica a fragilidade capilar, provocando hemorragias 
internas, que levam os roedores a morte de forma lenta, fazendo com que os out-
ros roedores não desconfiem do tratamento de controle que esta sendo realizado.

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

Indicação: O raticida pellets profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formula-
do com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de usar:
Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais 
onde eles possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. 
Recomenda-se reaplicar o produto até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores 
na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 
dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.

Composição: Cumatetralil 0,75% p/p

Apresentação: Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)

Venda Restrita a Entidades Especializadas

Modo de usar:
- 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 10 unidades)  
           
Venda Restrita a Entidades Especializadas

RATICIDA PÓ DE CONTATO

RATICIDA PELLETS DOMÉSTICO

RATICIDA PELLETS PROFISSIONAL

Modo de usar:
- 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 10 unidades)           
           Cartela contendo 24 sachês de 25g (caixa contendo 6 unidades)

Venda Livre
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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


