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A DEXTER LATINA



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 4.600 m² 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 o Straik Multi-inseticida 400 ml. Com embalagem 

compacta, formato  prático e facilidade de manuseio e de uso, é o inseticida aerossol de 

última geração que protege sua família de insetos como moscas, baratas, formigas e até 

do mosquito da dengue. Fórmula exclusiva à base de água, não deixa cheiro no ambiente.

STRAIK Multi-inseticida 400 ml

400 ml

Lata - 7898180571167

Caixa Master 12 un. - 17898180571164

Elimine os insetos sem se preocupar com a saúde da sua família. O Straik Multi-inseticida 

450 ml, além de possuir uma embalagem supereconômica, prática e de fácil manuseio, 

ainda traz para os consumidores todas as descrições, instruções e informações técnicas 

do produto! Sua fórmula exclusiva à base de água não deixa cheiro no ambiente enquanto 

acaba com moscas, baratas, formigas e até com o mosquito da dengue.

STRAIK Multi-inseticida 450 ml

450 ml

Lata - 7898180570450

Caixa Master 12 un. - 17898180570457
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Proteja sua família contra moscas, baratas, formigas e até contra o mosquito da 

dengue com o Straik Multi-inseticida 450 ml Citronela. Com embalagem super 

econômica, de fácil manuseio e com todas as informações que o consumidor precisa, 

sua fórmula exclusiva com essência de Citronela é extremamente eficaz para 

eliminar insetos todos os dias.

STRAIK Multi-inseticida 450 ml - Citronela

450 ml

Lata - 7898180571112

Caixa Master 12 un. - 17898180571119

Nada pior do que ter que usar inseticida com cheiro forte na casa limpinha, não é? Foi 

pensando em resolver esse problema que criamos o DTX Multi-inseticida, o produto 

ideal para combater as mais diversas pragas, inclusive o mosquito da dengue, sem 

deixar cheiro no ar. Um produto de tamanha eficiência que, além de acabar com os 

insetos na hora, também combate seu reaparecimento. Tudo isso por conta do seu 

efeito prolongado, que continua agindo por vários dias após a aplicação.

DTX Multi-inseticida 400 ml

400 ml

Lata - 7898180570825

Caixa Master 12 un. - 17898180570822
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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 deixa cheiro e não precisa ser diluído em água, 

podendo ser aplicado por pulverização, pincelamento ou imersão.

STRAIK Mata-cupim Pronto Uso 900 ml

900 ml

Lata - 7898180570436

Caixa Master 12 un. - 17898180570433

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 dos orifícios provocados 

pelos insetos. E mais, a embalagem possui uma ventosa antifluxo, que evita vazamentos 

durante a aplicação, garantindo o máximo aproveitamento do produto.

STRAIK Mata-cupim Aerossol 400 ml

400 ml

Lata - 7898180570368

Caixa Master 12 un. - 17898180570365



LIN
HA

 ST
RA

IK

7

STRAIK Isca Mata-moscas 50 g
Com alto poder de atratividade para a mosca doméstica, Straik Isca Mata-moscas 

já vem pronta para o uso. Com formulação inovadora e extremamente eficaz, 

ela é a única do mercado nacional feita à base de matérias-primas nobres. Além 

disso, o produto também é o único no Brasil que é resistente à água e à umidade, 

não derretendo e não perdendo sua eficácia. O produto ainda tem seu ativo 

disponível em todo o grânulo, garantindo excelente efeito residual para combater 

as indesejáveis moscas, mesmo depois da aplicação do produto.

25 g

Sachê - 7898180570528

50 g

Cartucho 2 sachês - 7898180570665

Caixa Master 24 un. - 17898180570662

Nenhuma mosca doméstica é capaz de resistir ao Straik Isca Mata-

moscas. Pronta para o uso, sua formulação inovadora e extremamente 

eficaz é a única do país feita à base de matérias-primas nobres e resistente 

à água e à umidade. Assim, não derrete e não perde a eficácia. Além disso, 

por conter amargante, é mais seguro para utilizar em casa,  seu tamanho 

facilita a ingestão pelo inseto. O Straik Isca Mata-moscas 500 g ainda 

tem seu ativo disponível em todo o grânulo, garantindo excelente efeito 

residual mesmo depois da aplicação do produto. Em formato de display 

com 500 g (20 sachês), a embalagem se destaca no ponto de venda com 

um visual bonito e de fácil entendimento.

STRAIK Isca Mata-moscas 500 g

25 g

Sachê - 7898180570528

500 g

Display 20 sachês - 7898180570535

Caixa Master 4 displays - 17898180570532



LIN
HA

 ST
RA

IK
8

O Straik Gel Mata-formigas, além de ser líder de vendas em todo 

o Brasil, é reconhecido nacionalmente como a melhor solução 

contra as formigas. Seu alto poder de atratividade faz com que 

a formiga leve o produto para o ninho, eliminando a rainha e 

toda a colônia, acabando com a infestação em até 72 horas. É 

um produto totalmente seguro, pois o gel age somente contra 

os insetos, tornando o produto ideal para ser utilizado em casas, 

apartamentos, locais com crianças e animais de estimação, 

depósitos e outros.

STRAIK Gel Mata-formigas 10 g

10 g

Cartucho - 789818057 021 4

Caixa Master 24 un. - 17898180570211

Reconhecido nacionalmente como a melhor solução contra as baratas, o 

Straik Gel Mata-baratas é campeão de vendas em todo o Brasil. Só com ele 

é possível acabar com esses insetos em todos os ambientes. O produto pode 

ser aplicado com mais facilidade em todos os esconderijos, proporcionando  

muito mais eficácia contra diferentes espécies do que outros tipos de 

inseticida. Seu diferencial é o efeito dominó: ao entrar em contato com a 

isca, as baratas voltam para o ninho e contaminam o restante da colônia, 

garantindo total extermínio em até 72 horas.

STRAIK Gel Mata-baratas 10 g

10 g

Cartucho - 7898180570221

Caixa Master 24 un. - 17898180570228
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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 100 g
t

25 g

Sachê - 7898180570160

100 g

Cartucho 4 sachês - 7898180570153

Caixa Master 24 un. - 17898180570280

Os ratos estão com os dias contados. O Straik Isca Mata-ratos de 1 kg, dividido 

em sachês individuais, tem efeito anticoagulante e fórmula exclusiva. Feita com 

cereais e sementes oleaginosas nobres, é irresistível aos roedores. Por isso o 

Straik Isca Mata-ratos é muito mais eficiente que iscas tradicionais. Recomendado 

para residências e áreas onde a oferta de comida é abundante, como locais de 

estocagem de alimentos.

STRAIK Isca Mata-ratos 1 kg

10 kg Granel 

Caixa Master 400 sachês - 17898180570181

1 kg

Display 7898180570146

Caixa Master 6 un. - 27898180570140

COM MACADÂMIA
COM MACADÂMIA

E CEREAIS NOBRES
E CEREAIS NOBRES
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Mantenha os mosquitos bem longe da sua família. Com fórmula 

exclusiva à base de praletrina 10% e produzido com solventes à base 

de petróleo, ele libera o componente ativo de maneira uniforme por 

12 horas. Não deixa cheiro no ar, apresenta baixa irritabilidade aos 

seres humanos e é altamente eficaz contra o mosquito da dengue, 

além das pastilhas poderem ser aplicadas na maioria dos aparelhos 

disponíveis no mercado.

STRAIK Eletrik 12 Horas Refil 

Refil

Envelope 12 pastilhas - 7898180570191

Display 20 envelopes - 7898180570184

Caixa Master 120 envelopes - 17898180570242

Um poderoso repelente que protege toda a família contra os mosquitos 

inconvenientes, inclusive o da dengue. Sua fórmula exclusiva libera o componente 

ativo de maneira uniforme por 12 horas. Versátil, suas pastilhas são perfeitas 

para serem aplicadas tanto no seu aparelho bivolt, que funciona na vertical e na 

horizontal, quanto na  maioria dos aparelhos disponíveis no mercado.

STRAIK Eletrik 12 horas Aparelho

Aparelho

Cartucho - 7898180570115

Caixa Master 24 un. - 17898180570204
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O Straik Mata-larvas é o melhor produto para o combate ao mosquito 

da dengue. Sua ação corta o mal pela raiz e os mosquitos morrem antes 

mesmo de criarem asas para voar. Um produto inovador desenvolvido 

para o controle das larvas do mosquito da dengue, zica e Chikungunya 

(Aedes aegypti), da malária (Anopheles gambiae) e dos mosquitos comuns 

(Culex) em locais onde pode ocorrer o acúmulo de água. Sua fórmula 

exclusiva é a única que contém microcápsulas que estouram na água em 

doses intercaladas, permitindo a proteção do local aplicado por até 60 

dias. O produto também pode ser aplicado em recipientes ainda secos, 

que possam se tornar pontos de acúmulo de água.

STRAIK Mata-larvas 200 ml

200 ml

Frasco - 7898180570740

Display 6 un. - 7898180570757

Caixa Master 12 un. - 17898180570754

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

100 ml

Frasco - 7898180570979

Caixa Master 12 un. - 17898180570976
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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, zica 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

100 ml

Frasco - 7898180570801

Caixa Master 12 un. - 17898180570808

Pele hidratada e livre de insetos? Com o Altoff Loção Repelente de Insetos 

200 ml você pode! Fácil de aplicar e de rápida absorção, o produto contém 

microesferas de proteção prolongada que mantém os mosquitos indesejáveis, 

inclusive transmissores de malária, dengue, zica e Chikungunya, longe de você 

e da sua família! Com odor suave e fragrância de aloe vera, não deixa cheiro 

de álcool e muito menos sua pele oleosa. Além disso, Altoff Loção Repelente 

de Insetos contém DEET, um eficaz componente contra o Aedes aegypti, 

reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

ALTOFF Loção Repelente de Insetos 200 ml

200 ml

Frasco - 7898180570931

Caixa Master 12 un. - 17898180570938



A

LIN
HA

 AL
TO

FF

13

Mantenha a pele das crianças hidratada e os mosquitos bem longe delas! 

O Altoff Loção Repelente de Insetos Kids 100 ml tem cheirinho de fruta e 

microesferas de proteção prolongada! Fácil de aplicar e de rápida absorção, 

mantém os mais variados mosquitos, inclusive os transmissores de malária, 

dengue, zica e Chikungunya, bem longe! Com embalagem diferente, visual 

atrativo e abertura da tampa menor que da concorrência, o Altoff Loção 

Repelente de Insetos Kids 100 ml evita o desperdício. Tudo com DEET, um 

eficaz componente contra o Aedes aegypti, reconhecido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).

ALTOFF Loção Repelente de Insetos Kids 100 ml

200 ml

Frasco - 7898180570948

Caixa Master 12 un. - 17898180570945

O Altoff Spray Repelente de Insetos oferece uma excelente proteção 

contra mosquitos indesejáveis, inclusive o transmissor de dengue, 

zica e Chikungunya, por até 3 horas. Além de refrescar a pele com 

aroma suave de Aloe Vera, ele é fácil de aplicar e de rápida absorção. 

O Altoff Spray Repelente de Insetos contém DEET, componente 

reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como 

eficaz contra o Aedes aegypti.

ALTOFF  Spray Repelente de Insetos 100 ml

100 ml

Frasco - 7898180570993

Caixa Master 12 un. - 17898180570990
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Controle até 6 pragas diferentes com este inseticida e dê um fim em aranhas-marrons, 

baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas. Com excelente ação residual, o produto 

tem efeito dominó e pode agir por até 60 dias. O Fipronil Multi-insetos não deixa cheiro 

residual e não mancha, além de possuir exclusiva formulação à base vegetal.

TERMIFIN Fipronil CE Multi-insetos 50 ml

50 ml

Frasco 50 ml - 7898180570504

Display 12un. - 7898180570511

Caixa Master 4 displays - 17898180570518

Aranhas-marrons, baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas podem dar adeus. 

TERMIFIN Fipronil Pronto Uso Multi-insetos 250 ml já vem pronto para uso com um 

gatilho que facilita a aplicação. Com fantástica ação residual e molécula mais moderna 

que as da concorrência, o produto pode agir por até 60 dias graças ao seu efeito dominó. 

Sem cheiro residual, é menos agressivo ao meio ambiente, não mancha e possui fórmula 

exclusiva à base vegetal, garantindo maior eficácia.

TERMIFIN Fipronil Pronto Uso Multi-insetos 250 ml

250 ml

Frasco - 7898180570542

Display 12un. - 7898180570559

Caixa Master 24 un. - 17898180570549

Controle até 6 pragas diferentes com este inseticida e dê um fim em aranhas-marrons, baratas, 

carrapatos, cupins, formigas e pulgas. Com excelente ação residual e molécula mais moderna em 

comparação com as dos concorrentes, o produto tem efeito dominó e pode agir por até 60 dias. 

Fipronil Multi-insetos não deixa cheiro residual, é menos agressivo ao meio ambiente e não mancha, 

além de possuir exclusiva formulação à base vegetal e garantir maior eficácia por aplicação.

TERMIFIN Fipronil CE Multi-insetos 200 ml

200 ml

Frasco - 7898180570375

Caixa Master 12un. - 17898180570372
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O Termifin Fipronil CE Multi-insetos 1 L é versatilidade e eficiência no combate a Aranhas-marrons, 

baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas. Capaz de ser diluído em água, óleo, álcool e querosene, 

pode ser utilizado para controle de cupins em pré-construção, fazendo barreira química de produto 

e também na pós-construção, com aplicação direta no local. Com informações técnicas completas, 

excelente ação residual e molécula mais moderna que as da concorrência,ele chega a agir por até 60 

dias graças ao seu efeito dominó. Além disso, não deixa cheiro residual, é menos agressivo ao meio 

ambiente, não mancha e conta com fórmula a base vegetal que garante maior eficácia.

TERMIFIN Fipronil CE Multi-insetos 1 L

1 L

Frasco - 7898180570337

Caixa Master 6un. - 17898180570334

Extremamente eficiente e econômico, o TERMIFIN Mata-lesmas 5 kg é indicado 

para o controle de lesmas e caramujos. Resistente à umidade e à luz do sol, a isca 

pode ser aplicada tanto para prevenir quanto para tratar infestações. Sua cor 

laranja exclusiva facilita a visualização no local de aplicação e seu amargante a 

torna mais segura. As iscas de tamanho irregular permitem que seja consumida 

por diferentes tamanhos de lesmas e caramujos.

TERMIFIN Mata-lesmas 5 kg

5 kg

Saco - 7898180570900

Isca moluscicida de grande eficácia, indicada para o 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 das infestações. Sua cor 

exclusiva permite melhor visualização do produto.

TERMIFIN Mata-lesmas  1 kg

1 kg

Cartucho - 7898180570726

Caixa Master 6 un. - 17898180570723
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Seguindo os mesmos padrões de qualidade da linha Straik, a isca 

Termifin Gel Mata-baratas tem a máxima eficácia no controle 

desses insetos. Seu diferencial é o efeito dominó: ao entrar em 

contato com a isca, as baratas voltam ao ninho contaminando o 

restante da colônia, garantindo seu total extermínio em até 72 

horas. Eficiente contra diferentes tipos de baratas.

TERMIFIN Gel Mata-baratas 10 g

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. Seguro para humanos e animais de 

estimação, é indicado para diferentes tipos de ambiente.

TERMIFIN Isca Mata-ratos  1 kg

10 g

Cartucho - 7898180570566

Caixa Master 12un. - 17898180570594

 O Termifin Gel Mata-formigas conta com alto poder de atratividade, o 

que diminui a possibilidade de rejeição do produto pelas formigas, que 

levam o produto para dentro do formigueiro. Lá, sua fórmula eliminará a 

rainha e toda a colônia, acabando com a infestação em até 72 horas. A isca 

age somente contra o inseto, trazendo muito mais segurança. Toda a sua 

eficácia pode ser utilizada em casas, apartamentos e depósitos.

TERMIFIN Gel Mata-formigas 10 g

10 g

Cartucho - 7898180570573

Caixa Master 12un. - 17898180570624

25 g

Sachê 7898180570788

1 kg

Display 7898180570795

Caixa Master 6 un. 17898180570785

10 kg Granel

Caixa Master 400 sachês 27898180570782
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TERMIFIN Glifosato Herbicida Não Seletivo 1 L

Poderoso mosquicida líquido para uso veterinário, que elimina as moscas rapidamente. O produto 

atrai e mata os insetos em poucos segundos, garantindo um ambiente agradável, higienizado 

e livre de moscas. De fácil utilização, basta diluir e pulverizar nos locais que as moscas mais 

frequentam. 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 com efeito residual.

MOSCA KILLER Isca Líquida 250 ml

250 ml

Frasco - 7898180570238

Caixa Master 24un. - 17898180570235

Poderoso mosquicida líquido para uso veterinário, que elimina as moscas rapidamente. 

O produto atrai e mata os insetos em poucos segundos, garantindo um ambiente 

agradável, higienizado e livre de moscas. De fácil utilização, basta diluir e pulverizar nos 

locais que as moscas mais frequentam. 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 com efeito residual.

MOSCA KILLER Isca Líquida 1 L

Herbicida não-seletivo excelente no controle geral de ervas daninhas em 

jardins amadores, 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.

1 L

Frasco - 7898180570764

Caixa Master 12 un. - 17898180570761

1 L

Frasco - 7898180570245

Caixa Master 12un. - 7898180570266

5 L

Galão - 7898180570269

Caixa Master 12un. - 7898180570150



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. 
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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
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