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Solução superior para fornecer um serviço de controle 
imediato contra um amplo espectro de pragas

Com o odor mais suave do mercado, não impregna o
ambiente com odores fortes e ruins

Alto poder de knockdown com potente efeito fulminante

Alto efeito fumigante que elimina os insetos rasteiros e 
alados em lugares de difícil acesso através do ar

Rende o dobro de outros produtos com o mesmo princípio 
ativo com dose de uso de 50ml para 10L de água

Não deixa vestígios aparentes de aplicação

SIMPLESMENTE
PODEROSO



SERVER QUÍMICA LTDA.

Av. das Esmeraldas, 3895
Cond. Praça Capital - Torre Nova York - Sala 04
CEP.: 17516-000 | Marília - SP 

SAC: +55 14 3434-0628

Indicações para uso médico

Grupo químico: Organofosforado
Nome comum: DDVP ou Diclorvós
Antídoto/tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático.

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas (CEATOX): 0800 14 8110 (24h).

Telefone de emergência: Brasil +55 (14) 3417-6076www.serverquimica.com.br

Conduzido pelo laboratório BIOAGRI (Credenciado pela ANVISA)

INDICAÇÕES DE USO
• DDKILL 1000CE ® é um inseticida concentrado emulsionável 
à base de Diclorvós, com rápida ação e alto efeito de choque 
(knockdown) eficaz contra um amplo espectro de insetos 
rasteiros e voadores, e age por contato, ingestão e pelas vias 
respiratórias através do vapor criado após a sua aplicação que 
possui alto efeito fumigante.

• DDKILL 1000CE® se degrada rapidamente após ser aplicado 
sem deixar resíduos no ambiente tratado, e permite a reutilização 
do local após um intervalo de reentrada de 6 horas. DDKILL 
1000CE® pode ser utilizado em áreas de armazenamento 
e manipulação de alimentos, desde que observados os 
procedimentos de segurança descritos no rótulo e não aplicado 

Diluir 50ml de DDKILL 1000CE para cada 10 litros de água limpa e agitar durante 3 minutos. Pulverizar a calda diretamente sobre as superfícies e 
locais infestados, preferencialmente nos cantos, frestas e fendas, e, no geral, em locais onde os insetos transitam, se abrigam e se escondem.

RELATÓRIO
DE ENSAIO

PRAGA/ESPÉCIE DOSE (%) KNOCKDOWN
ATÉ 20 MIN

(%) MORTALIDADE
24 HORAS

AE 0600.07
Barata

Periplaneta americana
50ml / 10L (água) 80% 100%

AE 0599.07
Barata 

Blattella germanica
50ml / 10L (água) 100% 100%

ALVO BIOLÓGICO/PRAGA
DOSE DE DILUIÇÃO
PARA 10L DE ÁGUA

QUANTIDADE DE CALDA 
POR APLICAÇÃO

RENDIMENTO EM BOMBA DE 
10L C/ FRASCO DE 1L

RENDIMENTO EM ÁREA
 TOTAL C/ FRASCO DE 1L

Insetos rasteiros
e voadores

50ml 50ml/m² 20 1.000m²

LOCAIS INDICADOS PARA USO
 √ ARMAZÉNS

 √ DEPÓSITOS

 √ SILOS

MODO DE APLICAÇÃO E USO

TESTE DE EFICÁCIA

LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Grupo químico:  Organofosforado
Nome do I.A. (Ingrediente Ativo): Diclorvós
Concentração do I.A.: 100% m/v
Classe do produto: Inseticida 
Tipo de formulação: Concentrado emulsionável

Classe Toxicológica: V 
Toxicidade Aguda:
DL50 oral (ratos) > 2000mg/kg
DL50 dermal (ratos) > 2000mg/kg
Número de Registro:  3.2699.0015.001-3 

Apresentação:  Frasco plástico dosador de 1 litro 
(caixa de despacho com 6 unidades)

Precauções, desativação e descarte do produto,
verificar com a Server Química.

SIMPLESMENTE 
PODEROSO

diretamente sobre alimentos, sendo ideal para o tratamento nas 
áreas onde não sejam recomendados resíduos de inseticidas 
após o tratamento.

• Para obter uma longa duração de proteção contra as pragas-
alvo na área tratada recomenda-se o uso conjunto de DDKILL 
1000CE® com CYPER SERVER 200CE® ou BIGTRIN 100CE® 
na proporção de 1:1 entre esses produtos (p.ex., 50ml de DDKILL 
1000CE® e 50ml de CYPER SERVER 200CE® para 10L de 
água) ou o uso conjunto com BIGTRIN 200CS®, devendo ser 
observadas as doses de recomendação contidas no rótulo deste 
produto. Utilizando DDKILL 1000CE® com os produtos indicados o 
local tratado permanecerá protegido por longos períodos.

 √ ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

 √ RESIDÊNCIAS URBANAS E RURAIS

 √ TERMINAIS GRANELEIROS

 √ GRANJAS, ESTÁBULOS E CANIS

 √ REDES SUBTERRÂNEAS DE 
 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

 √ EDIFÍCIOS PÚBLICOS E PRIVADOS

 √ EM LOCAIS ONDE NÃO SEJAM RECOMENDADOS 
 RESÍDUOS DE INSETICIDAS, ETC.


