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A Dexter Latina atua no mercado de inseticidas desde 1996, quando iniciou suas atividades com a 

produção da isca atrativa Mosca Killer, em sua primeira fábrica, no interior do Paraná.

Três anos depois, graças ao pioneirismo no lançamento dos primeiros produtos da linha Straik – a isca 

gel nº 1 do Brasil, ocorreu o grande momento de consolidação da empresa no mercado nacional.

Devido à grande aceitação frente ao consumidor final, a linha Straik logo alcançou a liderança no 

mercado de inseticidas à base de gel. Com a necessidade de aumentar a capacidade de produção para 

atender à crescente demanda do mercado, a Dexter Latina deixou o interior do Paraná e, em 2004, 

inaugurou sua segunda fábrica, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em 2009, foi inaugurada uma nova sede da empresa, também em São José dos Pinhais. Com 4.600m² de 

área construída, a sede está localizada em um ponto estratégico de logística para a melhor distribuição 

dos produtos.

Atualmente, com ampla linha de produtos, que vai desde o uso profissional até o uso doméstico, a Dexter 

Latina é referência nacional no segmento, buscando constantemente aprimoramento em soluções 

para o controle de pragas como moscas, baratas, formigas, pulgas, carrapatos, aranhas-marrons, ratos, 

ratazanas, camundongos, cupins, mosquitos, pernilongos, lesmas, caramujos e até ervas daninhas. 
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Eficaz para eliminar os insetos e essencial para não causar danos 

à saúde de sua família. Se é isso que você procura, escolha Straik 

Multi-inseticida, o inseticida aerossol de última geração que 

protege sua família de insetos como moscas, baratas, formigas e 

até o mosquito da dengue. Sua fórmula é exclusiva,  à base de água 

e totalmente sem cheiro ou nas versões com óleo essencial de 

citronela e eucalipto. 

STRAIK Multi-inseticida

Nada de ficar correndo atrás das baratas. A fórmula concentrada 

do Straik Mata-baratas paralisa o inseto em poucos segundos. À 

base de água, o aerossol é seguro para a sua família e não deixa 

aquele cheiro forte de inseticidas comuns pela casa. Além de matar 

esses insetos indesejados na hora, o Straik Mata-baratas tem efeito 

residual, ou seja, continua agindo várias semanas após a aplicação.

STRAIK Mata-baratas

300 ml

Lata - 789818057 003 0

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 009 9

450 ml

Lata - 789818057 045 0

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 045 7

450 ml - Citronela

Lata - 789818057 111 2

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 111 9

450 ml - Eucalipto

Lata - 789818057 112 9

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 112 6

630 ml           

Lata - 789818057 091 7

Caixa Master 9 un. - 1 789818057 091 4

300 ml

Lata - 789818057 035 1

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 035 8
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Com o Straik Gel Mata-baratas, você consegue aplicar o produto 

nos esconderijos e obtém muito mais eficácia do que com outros 

tipos de inseticida. O diferencial desse produto é o efeito dominó 

que ele proporciona: ao entrar em contato com o gel, as baratas 

voltam ao ninho e contaminam o restante da colônia, garantindo 

seu total extermínio em até 72 horas. 

Com alto poder de atratividade, as formigas levam o Straik Gel 

Mata-formigas para o formigueiro, eliminando a rainha e toda a 

colônia, acabando com a infestação em até 72 horas. A segurança do 

produto é garantida, pois o gel age somente no inseto. Sua eficácia 

o torna o produto ideal para ser utilizado em casas, apartamentos 

e depósitos.

STRAIK Gel Mata-baratas

STRAIK Gel Mata-formigas

10 g

Cartucho - 789818057 022 1

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 065 5

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 022 8

10 g

Cartucho - 789818057 021 4

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 064 8

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 021 1
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De ação rápida e eficaz, o Straik Mata Cupim Pronto Uso é prático e 

fácil na hora da aplicação, que pode ser feita por você mesmo. Além 

de excelente para o controle de infestações já existentes de cupins 

de madeira seca, que atacam móveis, assoalhos, forros, parquetes 

e esquadrias, a fórmula exclusiva também previne o aparecimento 

dos cupins na sua casa. Straik Mata Cupim Pronto Uso não tem 

cheiro e não precisa ser diluído em água, podendo ser aplicado por 

pulverização, pincelamento ou imersão.

STRAIK Mata Cupim Pronto Uso

Com o Straik Mata-cupim Aerossol, potente inseticida com incrível 

ação sobre cupins em peças de madeira, é possível alcançar os focos 

mais difíceis. Isso porque o tubo flexível do produto permite chegar 

ao interior da madeira, por meio das menores frestas. E mais, a 

embalagem possui uma ventosa antifluxo, que evita vazamentos 

durante a aplicação, garantindo o máximo aproveitamento do produto.

STRAIK Mata-cupim Aerossol

900 ml

Frasco - 789818057 043 6

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 043 3

400 ml

Lata - 789818057 036 8

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 036 5
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Com fórmula exclusiva que libera o componente ativo de maneira 

uniforme por toda a noite, esse é um poderoso repelente que 

protege toda a família, inclusive contra o mosquito da dengue, 

garantindo as melhores noites de sono. Quer experimentar o Straik 

Eletrik 12 Horas aproveitando o aparelho que já tem em casa? Não 

tem problema, a pastilha pode ser utilizada em qualquer aparelho 

elétrico disponível no mercado.

STRAIK Eletrik 12 Horas

Refil 

Envelope 12 pastilhas - 789818057 019 1

Display 20 envelopes - 789818057 018 4   

Caixa Master 120 displays - 1 789818057 024 2     

Aparelho 

Cartucho - 789818057 011 5

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 079 2

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 020 4

O Straik Formicida Granulado WR é a única isca resistente à água 

no mercado brasileiro. Desenvolvida para o controle de formigas 

cortadeiras, é prática e fácil de aplicar, podendo ser submetida a 

chuvas de até 30 mm sem se dissolver. A fórmula tem alto poder 

de atratividade, fazendo com que as formigas carreguem as iscas 

granuladas diretamente para seus ninhos, eliminando não só uma, 

mas toda a colônia.

STRAIK Formicida Granulado WR

50 g

Sachê - 789818057 060 3

500 g

Display 10 sachês - 789818057 077 1

Saco Plástico 10 sachês - 789818057 061 0

Caixa Master 12 displays - 1 789818057 077 8

Caixa Master 24 sacos - 1 789818057 061 7
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O Straik Isca Mata-ratos tem efeito anticoagulante e fórmula 

exclusiva, desenvolvida com cereais e sementes oleaginosas nobres, 

como a macadâmia, tornando-se altamente atrativa aos roedores e 

com a palatabilidade superior à dos alimentos comuns que atraem 

essas pragas. Esse fator faz com que o Straik Isca Mata-ratos 

se diferencie das iscas tradicionais. É recomendado não só para 

residências, mas para áreas onde a oferta de comida é abundante, 

como locais de estocagem de alimentos.

STRAIK Isca Mata-ratos

Com alto poder de atratividade para a mosca doméstica, Straik Isca 

Mata-moscas já vem pronto para o uso. Tem formulação inovadora, 

extremamente eficaz, sendo a única no mercado nacional feita 

à base de matérias-primas nobres. Além de ser resistente à água 

e não derreter, 100% do grânulo possui princípio ativo, o que 

garante ao produto um excelente efeito residual para combater as 

indesejáveis moscas mesmo depois da aplicação do produto.

STRAIK Isca Mata-moscas

25 g

Sachê - 789818057 016 0

100 g

Cartucho 4 sachês - 789818057 015 3

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 028 0

1 kg

Display - 789818057 014 6

Caixa Master 6 un. - 2 789818057 014 0

10 kg

Caixa Master 400 sachês - 1 789818057 018 1

25 g

Sachê - 789818057 052 8

50 g 

Cartucho 2 sachês - 789818057 066 5

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 076 1

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 066 2

500 g

Display 20 sachês - 789818057 053 5

Caixa Master 4 displays - 1 789818057 053 2
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O Straik Mata-larvas é um produto desenvolvido para o controle 

de larvas dos mosquitos da dengue (Aedes aegypti) e da malária 

(Anopheles gambiae) em locais de água parada (naturais ou 

artificiais), onde eles depositam seus ovos. Sua fórmula possui 

microcápsulas que estouram na água em doses intercaladas, 

permitindo que o produto permaneça no local aplicado por até 

60 dias. A ação do Straik Mata-larvas corta o mal pela raiz e os 

mosquitos morrem antes mesmo de criarem asas para voar.

STRAIK Mata-larvas

100 ml

Frasco – 789818057 097 9

Caixa Master 12 un. – 1 789818057 097 6

200 ml

Frasco - 789818057 074 0

Display 6 un. - 789818057 075 7

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 075 4

APLIQUE EM FOCOS DE ÁGUA PARADA
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Mantenha os insetos bem longe e, ainda por cima, hidratando sua 

pele.  O Altoff Loção Repelente de Insetos protege você e sua família 

de mosquitos indesejáveis, inclusive do transmissor de dengue, zika e 

chikungunya. Fácil de aplicar e de rápida absorção, o produto contém 

microesferas de proteção prolongada, além de fórmula hidratante 

e não oleosa, com fragrância suave de aloe vera. O Altoff Loção 

Repelente de Insetos contém DEET, componente reconhecido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como eficaz contra o Aedes 

aegypti.

ALTOFF Loção Repelente de Insetos

100 ml

Frasco – 789818057 080 1

Caixa Master 12 un. – 1 789818057 080 8

200 ml

Frasco – 789818057 093 1

Caixa Master 12 un. – 1 789818057 093 8

REPELE MOSQUITOS COMO O 
TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E 
CHIKUNGUNYA (AEDES AEGYPTI).

DE TEXTURA NÃO OLEOSA E 
AÇÃO HIDRATANTE. É ABSORVIDO 
RAPIDAMENTE PELA PELE.

FRAGRÂNCIA SUAVE DE ALOE VERA.

10
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Cheirinho de casa limpa é tudo de bom. Mas, de repente, surge 

aquele inseto indesejado e você decide passar inseticida casa adentro. 

Foi eficaz contra o inseto, mas e o cheiro de limpeza, onde foi parar? 

Isso acontece com as fórmulas comuns de inseticidas, que deixam 

cheiro forte no ar. Foi pensando em resolver esse problema que 

surge o DTX Multi-inseticida, ideal para combater pra gas como 

mosquitos, inclusive o mosquito da dengue, baratas, moscas e 

formigas sem deixar cheiro no ar. Quer mais vantagem? O DTX 

Multi-inseticida tem! Com ele, você não só consegue acabar com 

esses insetos na hora, como controla seu reaparecimento. Isso 

porque o DTX Multi-inseticida tem efeito prolongado e continua 

agindo vários dias após a aplicação com total eficiência e proteção. 

Economize mais, o DTX Multi-inseticida tem o melhor preço do mercado!

DTX Multi-inseticida

400 ml

Lata - 789818057 082 5    

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 082 2

A

11
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Eficiente inseticida indicado no combate e controle de pragas como 

aranhas-marrons, baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas. Com 

ação residual de até 60 dias e efeito dominó, não possui cheiro, não 

mancha e nem queima a grama. Possui exclusiva formulação com 

base vegetal.

Excelente raticida anticoagulante de dose única à base de Brodifacoum 

0,005%, é muito indicado para o controle de ratos, ratazanas e 

camundongos. Com sua formulação exclusiva, contendo vários tipos 

de grãos e cereais integrais, Termifin Isca Mata-ratos apresenta ótima 

atratividade e palatabilidade para essas pragas.

TERMIFIN Fipronil CE Multi-insetos

50 ml

Frasco - 789818057 050 4

Display 12 un. - 789818057 051 1

Caixa Master 2 displays - 1 789818057 050 1

Caixa Master 4 displays - 1 789818057 051 8

200 ml

Frasco - 789818057 037 5

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 037 2

1 L

Frasco - 789818057 033 7

Caixa Master 6 un. - 1 789818057 033 4

TERMIFIN Fipronil Ready Multi-insetos 250 ml

Frasco – 789818057 054 2

Display 12 un. – 789818057 055 9

Caixa Master 24 un. – 1 789818057 054 9

TERMIFIN Isca Mata-ratos

25 g

Sachê - 789818057 078 8

1 kg

Display 40 sachês - 789818057 079 5

Caixa Master 400 sachês - 27898180570782

Caixa Master 6 displays - 1 789818057 078 5
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Isca moluscicida de grande eficácia, indicada para controle de 

lesmas e caramujos. Com excelente atratividade, resistente à 

umidade e à luz do sol, pode ser aplicada de forma preventiva ou 

utilizada no tratamento curativo de infestações. Sua cor exclusiva 

permite melhor visualização do produto.

Herbicida não-seletivo excelente no controle geral de ervas 

daninhas em jardins amadores, como em quintais e terrenos 

baldios. As plantas perenes são mais bem controladas no período 

de floração, já as plantas anuais são mais suscetíveis no período 

inicial de desenvolvimento até a floração.

TERMIFIN Mata-lesmas

TERMIFIN Glifosato Herbicida

1 kg

Cartucho - 789818057 072 6

Caixa Master 6 un. - 1 789818057 072 3

5 kg

Saco - 789818057 090 0

1 L

Frasco - 789818057 076 4

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 076 1

AF126 DEX002616 Catalogoindd.indd   13 13/10/16   17:59



LIN
HA

 TE
RM

IFIN
14

Poderosa isca, de fácil aplicação e baixa toxidade, desenvolvida 

para o extermínio completo das baratas. Com formulação de ação 

prolongada, o inseto que entrou em contato com o gel volta para a 

colônia e contamina os outros, provocando um extermínio total em 

até 72 horas.

TERMIFIN Gel Mata-baratas

À base de imidacloprido, princípio ativo com eficiência comprovada, 

garante máxima eficácia no controle de baratas, carrapatos, cupins 

de solo e de madeira seca, formigas, moscas e pulgas. Formulação à 

base de água, sem cheiro e sem o uso de solventes tóxicos derivados 

de petróleo.

TERMIFIN Imidacloprido SC

Isca de 5ª geração, com alta atratividade, baixa toxicidade e sem 

cheiro, eficaz contra formigas. Age inclusive na rainha da colônia, 

acabando com a infestação em até 72 horas.

TERMIFIN Gel Mata-formigas

10 g

Cartucho - 789818057 057 3

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 062 4

10 g

Cartucho - 789818057 056 6

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 059 4

50 ml

Frasco - 789818057 067 2 

Display 12 un. - 789818057 070 2

Caixa Master 48 un. - 1 789818057 070 9

200 ml

Frasco - 789818057 068 9

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 068 6

1 L

Frasco - 789818057 069 6

Caixa Master 6 un. - 1 789818057 069 3
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Poderoso mosquicida líquido para uso veterinário, que elimina as 

moscas rapidamente. O produto atrai e mata os insetos em poucos 

segundos, garantindo um ambiente mais agradável, higienizado e 

livre de moscas. De fácil utilização, basta diluir em água e pulverizar 

nos locais que as moscas mais frequentam, como janelas, beirais, 

pisos e colunas. Outra opção é aplicar o produto em barbantes e 

pendurá-los em locais estratégicos. Econômico, o Mosca Killer 

permite o uso racional com uma formulação que potencializa o 

efeito residual.

Mosca Killer Isca Líquida

250 ml

Frasco - 789818057 023 8

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 077 8

Caixa Master 24 un. - 1 789818057 023 5

1 L

Frasco - 789818057 024 5

Caixa Master 12 un. - 1 789818057 026 6

5 L

Galão - 789818057 026 9

Caixa Master 4 un. - 1 789818057 015 0

15
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Raticida anticoagulante de dose única (segunda geração) à base 

de Brodifacoum 0,005%, indicado para o controle de ratos (Rattus 

rattus), ratazanas (Rattus novergicus) e camundongos (Mus Musculus). 

Com sua formulação exclusiva à base de cereais integrais nobres 

e sementes oleaginosas (como gérmen de milho e macadâmia), 

possui alta atratividade e palatabilidade e é recomendado para 

áreas onde a oferta de alimentos é abundante.

DESRAT Isca Granulada Premium

25 g

Sachê - 789818057 049 8

1 kg

Cartucho - 789818057 007 8

Caixa Master 10 displays - 1 789818057 048 8

10 kg

Caixa Master 400 sachês - 1 789818057 049 5

Raticida anticoagulante à base de Coumatetralil 0,75% de 

dose múltipla eficaz no controle das principais espécies de 

roedores urbanos (Rattus novergicus e Rattus rattus). Age como 

anticoagulante do sangue, provocando hemorragias internas 

que resultam na morte dos roedores sem despertar a suspeita 

da colônia. Dessa forma, o restante dos animais irá consumir o 

produto, potencializando seu efeito final. Desrat Pó de Contato já 

vem pronto para o uso com frasco aplicador.

DESRAT Pó de Contato

1 kg

Frasco - 789818057 034 4

Caixa Master 6 un. - 1 789818057 034 1
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Master Gel HS é uma isca em gel à base de Hidrametilnona 2% para 

o controle de baratas (Blatella germanica e Periplaneta americana) 

de alta atratividade e palatabilidade, indicada para ser usada 

por desinsetizadoras e empresas especializadas. Recomendada 

para o controle de infestações em casas, apartamentos, cozinhas 

industriais, restaurantes, escolas, transportes públicos e fábricas 

de alimentos. Sua formulação exclusiva não oxida, não cristaliza, 

possui excelente estabilidade e maior efeito residual.

MASTER GEL HS

120 g

Cartucho 4 seringas - 789818057 032 0

Caixa Master 10 cartuchos - 1 789818057 019 8

Master Gel Fipronil é uma isca em gel de fácil aplicação e alta eficácia 

contra infestações de baratas (Blatella germanica e Periplaneta 

americana) em casas, apartamentos, cozinhas industriais, hospitais, 

restaurantes, transportes públicos, hotéis, depósitos e fábricas. Sua 

composição à base de Fipronil 0,05% utiliza um moderno agente 

ativo que rende até 10 vezes mais que outros tipos de isca. Master 

Gel Fipronil não oxida, nem cristaliza, permanece agindo por muito 

mais tempo e ainda possui alta atratividade e palatabilidade.

MASTER GEL Fipronil

120 g

Cartucho 4 seringas - 789818057 010 8

Caixa Master 10 cartuchos - 1 789818057 011 2
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CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL

TECNOLOGIA E 
QUALIDADE

Sempre atuando de maneira preventiva, a empresa 

implantou medidas internas que visam diminuir eventuais 

impactos que possam surgir das atividades de Produção, 

inclusive sensibilizando todos os profissionais sobre a 

importância e a necessidade da preservação ambiental.

O aprimoramento técnico na formulação dos produtos, 

a capacitação dos profissionais, as diversas pesquisas e a 

busca de novas composições também são preocupações 

permanentes da Dexter Latina. A empresa se ajusta para 

produzir de acordo com os requisitos técnicos normativos 

da ANVISA e, por isso, tornou-se referênca em competência 

e eficiência. 

18
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ESTRUTURA
EMPRESARIAL

POLÍTICA DE
QUALIDADE

É a integração da cadeia de fornecedores, representantes, 

distribuidores, dos processos internos de fabricação 

e do cumprimento de procedimentos que assegura a 

integridade e o desempenho dos produtos Dexter Latina. 

O reconhecimento faz a empresa investir em constantes 

ampliações, tecnologia e pesquisas, inovando sempre e 

oferecendo produtos inteligentes de altíssima qualidade.

• Atuar em conformidade com a legislação sanitária e   

    ambiental vigente no País;

• Promover a melhoria contínua dos seus processos;

• Visar à satisfação dos clientes

19
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