
FENTOR SC
FENTOR SC é um inseticida em suspensão concentrada que combina a atividade neurotóxica da Bifentrina com o 
efeito regulador de crescimento do Piriproxifem. Essa combinação proporciona controle efetivo em todas as fases 
de desenvolvimento das pragas e reduz o risco de reinfestação precoce do ambientedo tratado.

A Bifentrina atua no sistema nervoso central dos insetos (SNC), causando a morte por hiperexcitação do SNC. Já 
o Piriproxifem atua como regulador de crescimento (IGR), inibindo o desenvolvimento das asas, dos órgãos 
reprodutores e da genitália externa, mantendo os insetos com aspecto imaturo, além de causar esterilidade em 
insetos adultos, inibição da oviposição e inibição da eclosão dos ovos.

O processo de micronização simultânea empregado pela DIPIL resulta em tamanho de partícula uniforme para os 
dois princípios ativos. Essa característica melhora a homogeneidade e a estabilidade da calda de aplicação, 
garantindo deposição uniforme e proporcional dos princípios ativos sobre as superfícies tratadas, além de 
proporcionar maior aderência e prolongar o efeito residual.

Princípios 

ativos 

micronizados

Dois 

mecanismos 

de ação em 

um só produto

Atua em 

todas as fases 

do inseto

- Formulação SC sem odor;

- Não contém solventes orgânicos;

- Calda não irritante para pele e olhos;

- Não apresenta ação desalojante;

- Longo efeito residual;

- Princípios ativos micronizados juntos;

- Excelente aderência em superfícies porosas;

- Dois mecanismos de ação no mesmo produto;

- Atua em todas as fases de desenvolvimentos dos insetos;

- Ideal para manejo de resistência.

Principais características:



Instruções de uso:
Agite bem o frasco antes de realizar o preparo da calda, a fim de homogeneizar o produto. A calda inseticida 
também deve ser agitada antes do início da aplicação. Durante o preparo e aplicação da calda, use macacão 
de mangas compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

A calda inseticida deve ser aplicada nos locais de ocorrência, passagem, pouso e esconderijos das pragas. 
Para insetos rasteiros, também é indicado o tratamento de perímetro, de modo a formar uma barreira 
química ao redor das edificações.

Realize inspeções mensais nos locais tratados, a fim de avaliar o grau de infestação e a necessidade de 
uma nova aplicação.

Mosquitos (larvas e adultos), pulgas 
e larvas de moscas

Baratas de esgoto, baratas de 
cozinha e moscas   

Dosagem e volume de calda
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FENTOR SC

Registro M.S.: ................................................... 3.20570077.
Classe: ................................................................... Inseticida.
Formulação: ......................... Suspensão Concentrada (SC).
Princípio Ativo: ....... Bifentrina 5% p/p + Piriproxifem 5% p/p.
Grupo Químico: .............. Piretroide + Éter piridiloxipropílico.
Apresentação: ............................... Frascos de 250 mL e 1 L.

50 mL / 10 L de água

75 mL / 10 L de água

Pragas    Dosagem

Volume de calda: 50 mL / m² (10 L de calda trata até 200 m²)


