
INGREDIENTES ATIVOS 

 
ESBIOL (E-17 )  

a. Nome Técnico ou Comum: ESBIOL 

b. Sinonímia: S-biolaetrina 
c. Nome Químico:  

d-trans 2,2-dimetil-3-(2 metil propenil) ciclopropano carboxilato de d - 2’ - alil -4’ hidroxi-3’ 
metil-2’ciclopentene-1’one. d-trans crisantemato de d-aletrolona. 

d. Fórmula Bruta: C19 H26 O3 
e. Classe: Inseticida do grupo dos piretróides sintéticos. 
f. Classificação toxicológica: Produto Técnico Classe II  

g. Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado. 

1. Categoria toxicológica: II 
2. Venda livre ao consumidor: 

a. Líquido premido…….. 0,30% p/p 

3. Para aplicação por entidades especializadas: 

a. Concentração no líquido de aplicação ….. 0,5% p/p 

4. Rotulagem e folhetos explicativos deverão conter, além das exigências dos Artigos 94, 114 e 

115 do Decreto nr. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, o seguinte: 

a. Categoria toxicológica: II 
b. Faixa indicativa da categoria toxicológica de cor amarela intensa, não podendo esta cor ser 

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

se ingerido, inalado ou absorvido pela pele ! " 

d. "Não aplicar na presença de pessoas asmáticas ou com problemas respiratórios". 
e. A faixa deverá ter altura equivalente a 1/10 da maior altura do paienl principal e nunca inferior 

a 1 cm. 
f. A substância eplo nome comum. 
g. O grupo químico da substância ativa: piretróide. 
h. Ação tóxica. 
i. Antídoto e tratamento: não possui antídoto. Tratamento sintomático. 
j. Instruções gerais: 

Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo; 

Não aplique o produto sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários; 

Tóxico para peixes; 

Não fume durante a aplicação; 

Guarde longe do alcance de crianças e animais domésticos; 

Não reutilize as embalagens vazias. 

k. Instruções específicas: 
 
"No caso de formulações líquido premido, acrescentar a advertência: "Inflamável ! Não perfure 
o vasilhame, mesmo vazio ! " 
 



"No caso de produto sólido, granulado e líquido não inflamável, acrescentar a advertência:  
 
Evite a inalação, contato com a mão ou pele. Em caso de contato direto com o produto, lavar a 
parte atingida com água e sabão. Manter o produto na embalagem original." 

  

Referências: 

Portaria nr. 90 (26.06.91) - D.O.U. (28.06.91) 
Portaria nr. 96 (10.07.91) - D.O.U. (11.07.91) 


