
INGREDIENTES ATIVOS 

 
EMPENTHRIN (E-16)  

a. Nome Técnico ou Comum: EMPENTHRIN 

b. Sinonímia: não disponível 
c. Nome Químico:  

(rs)-1 - etenil - 2 - metilpentil-1- enil 1- (1r) - cis - trans - crisantemato (taxa de isômeros 
cis/trans: 18,8/81,2). 

d. Fórmula Bruta: não disponível. 
e. Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado 

1. Grau de pureza: > 90% 
2. Venda direta ao consumidor: 

a. Tipo de formulação: cartelas, placas, esferas ou blocos acondicionados em embalagens 
herméticas com dispositivos que permitam a volatilização do produto. 

Condições de uso: aplicação em ambientes fechados, tais como armários e outros não 
destinados a permanência de pessoas. 

Concentração Máxima Permitida: 0,5 g/unidade. 

b. Tipo de formulação: líquido premido 
 

Condições de uso: aplicação em ambientes fechados, tais como armários e outros não 
destinados a permanência de pessoas 
 
Concentração Máxima Permitida: 0,5% p/p. 

3. A rotulagem e folhetos explicativos das formulações, além de atender às exigências dos Artigos 
94, 114 e 115 e seus parágrafos do Decreto nr. 79.094 de 5 de janeiro de 1977, conterão: 

a. Categoria toxicológica: III. 
b. A faixa indicativa da categoria toxicológica na cor azul intenso, não podendo esta cor ser 

repetida no restante da rotulagem nem mesmo em outras tonalidades. 
c. Na faixa colorida deverá estar inscrita a seguinte advertência em negrito: "Cuidado ! Evite a 

inalação do produto." 
d. A faixa deverá ter altura equivalente a 1/10 da maior altura do painel principal do rótulo e 

nunca inferior a 1 cm. 
e. A substância ativa pelo nome comum: empenthrin. 
f. Grupo químico da substância ativa: piretróides, tratamento sintomático. 
g. Instruções gerais: 

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo; 

Guarde longe do alcance de crianças e animais domésticos; 

Evite a inalação, contato com a mão ou pele. Em caso de contato direto, lave as partes  

atingidas com água e sabão. 

Mantenha o produto ma embalagem original; 

Pessoas asmmáticas ou com problemas respiratórios devem evitar o manuseio com produto. 

h. Instruções específicas: 
 



No caso de formulações líquido premido, acrescentar a advertência: "Inflamável ! Não perfure o 
vasilhame, mesmo vazio. 
 
No caso de formulações contendo destilado de petróleo, acrescentar a advertência: "Pode ser 
fatal se ingerido." Em caso de ingestão acidental não provoque vômito". 

Referências: 

Portaria nr. 28 (29.11.88) - D.O.U. (05.12.88) 
Portaria nr. 88 (24.06.91) - D.O.U. (25.06.91) 


