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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIA/ COMPOSIÇÃO, FABRICANTE E DISTRIBUIDOR
1.1. Identificação do Produto
Nome Comercial:
SEMPUL
1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou composição e utilizações
desaconselhadas:
1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Produto de combate a pragas de culturas de modo de ação físico.
1.2.2. Utilizações desaconselhadas
Nenhuma.
1.3. Dados do Fabricante
ICB Pharma
Morada: Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno, Polónia
Telefone: +48 32 745 47 00
e-mail: office@icbpharma.com
Responsável pela Ficha de Dados de Segurança: grzegorz.zmijowski@icbpharma.com
1.4 Dados do Distribuidor
Plastdiversity, Comércio de Artigos de Plástico Lda.
Morada: Rua dos Alentojeiros nº136, Apartado 4. 3090-902 Marinha das Ondas, Portugal
e-mail: geral@plastdiversity.com
1.5. Números de telefone de emergência:
Número nacional de emergência- 112
Centro de Informação Antivenenos - 800250250
Contacto do distribuidor: 233959490 (Em funcionamento em dias úteis entre as 8.00 e as
18.00)
SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2.1. Classificação da substância ou composição de acordo com Regulamento (CE)
nº1272/2008:
Produto classificado como perigoso:
Toxidade aguda, cat. 4 H332 - Nocivo por inalação
Irritação ocular, cat. 2 H319- Provoca irritação ocular grave
Perigoso para o ambiente aquático, cat. 2 H411- Tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros.
Riscos para a saúde: Nocivo por inalação, irritante em contacto com os olhos.
Riscos ambientais: tóxico para organismos aquáticos, pode provocar efeitos adversos
duradouros nos ambientes aquáticos.
Riscos físicos: Nenhum
Riscos de incêndio: O produto não contém substância inflamáveis.
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2.2. Elementos do Rótulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008:
Pictogramas:

Palavra-sinal:
Atenção
Advertências de perigo:
H319 - Provoca irritação ocular grave;
H332 - Nocivo por inalação;
H411 - Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros;
Componentes perigosos a ser colocados no rótulo:
Heptametiltrissiloxano modificado com polialquileno óxido
Rotulagem de embalagens < 125 ml:
Pictogramas:

Palavra-sinal:
Atenção
Advertência de perigo:
Toxidade aguda, cat. 4 H332- Nocivo por inalação;
Recomendações de Prudência:
P261- Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P304 + P340 Se inalado: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição
que não dificulte a respiração.
Informação adicional:
Heptametiltrissiloxano modificado com polialquileno óxido
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2.3. Outros perigos:
O produto não atende aos critérios PBT ou mPmB.
SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES
3.2 Misturas
O produto é uma mistura.
Teor de compostos perigosos (compostos abaixo dos limiares de concentração geral e específico, não
identificados como PBT / mPmB, não listados como SVHC e não possuidores de TLVs comunitários não são
mencionados):

Nome Químico

Heptametiltrissiloxano
modificado
com
polialquileno óxido

CAS
EC
Número do Índice
Número de registo REACH
67674-67-3
614-100-2
Não disponível
Não aplicável*

Conteúdo
% w/w

Classificação CLP

70-90

Nocivo por inalação.4 , H332
Provoca irritação ocular grave.
2, H319
Tóxico
para
organismos
aquáticos
com
efeitos
duradouros. 2, H411

* polímero
O significado das classes e categorias de perigos e frases H completas são fornecidas na Seção 16.
SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Recomendações Gerais:
Retire a vítima do ambiente poluído. Dispa as roupas contaminadas, coloque a vítima em posição
confortável, forneça ar fresco. Alivie acessórios apertados como colares, gravatas, cintos.
Nunca dê nada pela boca à pessoa inconsciente. Na eventualidade de problemas de saúde,
entre de imediato em contacto com o médico, mostre a ficha de dados de segurança ou rótulo
do produto. Informe a equipa médica dos primeiros socorros prestados.
Contacto com a pele:
Lavar a pele com água e sabão. Em caso de irritação, procurar ajuda médica.
A roupa contaminada deverá ser lavada antes de reutilizar.
Contacto com os olhos:
Lavar os olhos, com as pálpebras abertas, em água limpa durante 15 minutos, procurar ajuda
médica.
Inalação:
Retirar a vítima da área afetada da área contaminada, em caso de dificuldades respiratórias,
deve ser fornecido à vítima oxigénio. Procurar ajuda médica se necessário.
Ingestão:
Lavar imediatamente a boca com água em abundância, procurar ajuda médica de imediato. Não
provocar o vómito. Caso isso aconteça, deve manter a cabeça da vítima para baixo de forma a
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evita que o produto chegue ao sistema respiratório.
Proteção de quem presta primeiros socorros:
Não execute nenhuma ação que possa criar riscos para o socorrista, exceto se tiver treino
adequado e estiver ciente dos riscos.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sintomas agudos – irritação ocular (lacrimação, avermelhado)
Sintomas retardados – Sem dados
Efeitos de exposição – Sem dados
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Nota para o médico: Sem antídoto específico, tratar de acordo com os sintomas.
SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
5.1. Meios de extinção
Meios adequados de extinção: Para pequenos fogos, utilizar extintor de espuma, dióxido de
carbono ou pó. Para grandes fogos utilizar espuma ou água.
Meios desadequados: Forte fluxo de água, risco de contaminação do ambiente.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Durante o incêndio do produto, podem ser emitidos os seguintes compostos - óxidos de carbono,
óxidos de sílica, formaldeído, outros gases perigosos. Evitar respirar os produtos de combustão,
estes podem ser perigosos para a saúde.
5.3. Conselhos para pessoal de combate a incêndios
Utilizar sempre equipamento de respiração e roupas de proteção apropriadas durante o combate
ao incêndio e limpeza após o mesmo em salas fechadas e com pouca ventilação
Conselhos gerais: Evacuar todas as pessoas não autorizadas durante o combate ao incêndio.
Observações adicionais:
Recipientes e embalagens ameaçados pelo fogo ou com temperatura alta devem ser arrefecidos
com água a partir de uma distância de segurança (risco de explosão), ou retirados do local do
fogo se possível e em segurança. Os resíduos de fogo e os meios de extinção contaminados
devem ser descartados de acordo com a regulamentação em vigor. Não descartar o meio de
extinção nos esgotos.
SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Evitar contacto com o produto libertado. Proteger os olhos e a pele, não inalar vapores/ névoas
do produto. Utilizar as medidas de proteção individual adequadas. Ventilar áreas fechadas.
6.2. Precauções ambientais
Não permitir que o produto atinga canalização, ou águas do solo/sub – solo.
Do not allow the product to get to the severs, ground and surface waters. Não colocar o produto
nos esgotos. Em caso de contaminação de águas – informar as autoridades competentes
imediatamente
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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Em caso de derrame, deve proteger a fonte de contaminação e mova o produto para o recipiente
vazio. Os derrames devem ser tratados com absorvente apropriado (areia, serradura, terra de
diatomácea, vermiculita, absorvente universal), armazenados num recipiente fechado, rotulados
e descartados com segurança. A área do derrame deve ser limpa. A limpeza deve ser realizada
sob ventilação adequada.
6.4 Referência a outras seções
Equipamento de proteção individual - secção 8
Eliminação de resíduos - secção 13
SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO
7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Ler o rótulo antes de utilizar o produto. Evitar contacto direto com a boca, pele e olhos. Não
comer ou beber durante o manuseamento. Lavar as mãos e a cara depois de utilizar. O produto
deve ser utilizado apenas como pretendido.
Higiene Industrial:
- Recomenda-se a ventilação adequada da área de trabalho (ventilação de exaustão geral e
local)
- Fornecer local para lavagem e limpeza dos olhos em caso de contaminação.
- Lavar as mãos com água e sabão antes de comer, fumar e depois de acabar o manuseamento.
- Seguir as medidas comuns de precaução de manuseamento de produtos químicos.
Medidas específicas contrafogos ou explosões
Sem requerimentos específicos.
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter na embalagem original, fechado. Evitar água e humidade durante armazenagem.
Manter o produto afastado de crianças, comida, bebida e ração animal. Armazenar e transportar
em temperaturas entre os 0 e os 35ºC
7.3. Utilizações finais específicas
Ver secção 1.2
SECÇÃO 8: CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
8.1. Parâmetros de controlo
Valor limite da exposição ocupacional:
Não existe padrão de exposição alocado para componentes perigosos deste produto.
DNEL (níveis derivados de exposição sem efeitos) aplicável aos componentes da mistura.

Via de
contacto

TRABALHADORES
Efeitos Sistemáticos
Efeitos Locais
Longa
Agudos
Longa
Agudos
duração
duração

INALAÇÃO
DÉRMICA
ORAL
OLHOS

s.d- sem dados

s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d

POPULAÇÃO GERAL
Efeitos Sistemáticos
Efeitos Locais
Longa
Agudos
Longa
Agudos
duração
duração

s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d
s.d

s.d
s.d
s.d
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8.2. Controlo de exposição
Controlo técnico de exposição:
A ventilação geral ou local da área de trabalho é suficiente.
Proteção respiratória
Não é necessária debaixo de condições normais ventilação ou outdoor. Necessária durante
exposição a altas concentrações de vapores. Quando necessário, utilizar máscara Semimáscara com filtro do tipo SA
Proteção de mãos
Usar luvas de proteção feitas de: borracha butílica, neopreno, borracha de nitrilo, PVC, espessura
min. 0,4 – 0,7mm. Tempo de abertura > 480 min. O Material das luvas deve ser resistente ao
produto.
Uma vez que o produto se trata de uma mistura de várias substâncias, o material das luvas não
pode ser calculado de avanço e deve ser sempre verificado antes de utilizar. O produtor
aconselha a obtenção de informação sobre o tempo de penetração da substância e qual o tempo
que esta deve respeitar.
O tempo de abertura indicado pelo produtor deve ser superior ao tempo durante o qual o produto
é utilizado. É recomendado a mudança de luvas caso se detete algum vestígio de utilização,
dano (rutura ou perfuração) ou mudança de aparência (cor, flexibilidade ou forma).
Proteção ocular
Óculos de proteção (recomendado)
Proteção da pele
Roupas protetoras
Equipamentos de proteção standard:
EN 140:2001 Equipamentos de proteção respiratória – Semi-máscara e quarto de máscaraRequisitos, testes e marcação.
EN 143:2004 Equipamentos de proteção respiratória – Filtro de partículas - Requisitos, testes e
marcação
EN 149+A1:2010 Equipamentos de proteção respiratória - Filtro de partículas – Requisitos, testes
e marcação
EN 14387+A1:2010 Equipamentos de proteção respiratória – Filtros de gás e filtros combinados
- Requisitos, testes e marcação
EN 374-1:2005 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e micro-organismos. - Parte 1:
Terminologia e desempenho e requisites para riscos químicos.
EN 374-2:2005 Luvas de proteção contra químicos perigosos e micro-organismos - Parte 2:
Determinação da resistência à penetração
EN 374-3:2005 Luvas de proteção de químicos perigosos e micro-organismos – Parte 2:
Determinação da resistência à penetração de químicos
PN-EN 166:2005 Proteção individual dos olhos. Especificações
PN-EN 14605+A1:2010 Roupa protetora contra químicos líquidos. Requisitos de desempenho
para roupas estanques a líquidos. (Tipo 3) ou estanques a sprays (Tipo 4) conexões, incluindo
itens de proteção apenas de algumas partes do corpo (Tipos PB [3] e PB [4])
PN-EN ISO 20344:2012 Equipamento de proteção pessoal -- Métodos testados para calçado
Produto profissional para controlo de pestes: Evitar contacto com a pele, olhos e roupa. Lavar
as mãos depois de usar. Retirar de imediato toda a roupa contaminada. Guardar a roupa não
afetada separadamente.
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Controlo de exposição ambiental: Não deixar o produto atingir o solo, águas superficiais e
subterrâneas.
PNECs (Concentrações previsivelmente sem efeito) para componentes da mistura:
Compartimento do ambiente
PNEC
Água doce
Sem informação
Libertações intermitentes (água doce)
Sem informação
Água do mar
Sem informação
Libertações intermitentes (água do mar)
Sem informação
Estação de tratamento de águas
Sem informação
Sedimentos (água doce)
Sem informação
Sedimentos (água do mar)
Sem informação
Ar
Sem informação
Solo
Sem informação
Perigo para predadores
Sem informação
SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMÍCAS
9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas base
Aspeto
Odor
Limiar olfativo
pH
Ponto de fusão / ponto de congelação
Ponto de ebulição inicial e intervalo de
ebulição
Ponto de inflamação
Taxa de evaporação
Inflamabilidade
Limites superior / inferior de
inflamabilidade ou de explosividade
Pressão de vapor
Densidade de vapor
Densidade (20ºC)
Solubilidade em Água
Coeficiente de partição n-octanol / água:
Temperatura de autoignição
Temperatura de decomposição
Viscosidade
Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

9.2 Outra Informações
Sem informação

Azul pálido a cinza pálido, líquido
Fraco, característico
Sem informação
5,87 (1% de emulsão aquosa)
Sem informação
Sem informação
>100ºC
Sem informação
Não aplicável
Não aplicável
Sem informação
Sem informação
1.01-1.02
Insolúvel, emulsiona de 0,1 a 1,0%
Não aplicável
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Nenhuma, sem ingredientes com
propriedades explosivas
Nenhuma, sem ingredientes com
propriedades oxidantes
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SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade
O produto não é reativo sob condições normais de armazenamento e manuseamento.
10.2. Estabilidade Química
O produto é estável sob condições normais de armazenamento e manuseamento.
10.3. Possibilidade de Reações Perigosas
Sem informação.
10.4. Condições a evitar
Altas temperaturas, luz solar direta, humidade.
10.5. Materiais incompatíveis
Sem informação.
10.6. Produtos de decomposição perigosos
Sob condições recomendadas de armazenamento e manuseio, o produto não se decompõe com
a evolução de produtos de decomposição perigosos.
SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:
A classificação do produto foi realizada pelo método de cálculo, de acordo com a regra
1272/2008, com base no conteúdo de ingredientes perigosos.
Toxicidade aguda: O produto não atende aos critérios de classificação, ATEmix> 2000 mg / kg.
Toxicidade Dérmica Aguda: O produto não atende aos critérios de classificação, ATEmix> 2000
mg / kg.
Toxicidade aguda por inalação: Produto classificado como perigoso por inalação, ATEmix =
2,67 mg / L (poeira e névoas).
Corrosão / irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação
não são atendidos.
Lesões / irritações oculares graves: Produto classificado como causador de irritação oculares
graves.
Sensibilização respiratória ou cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são atendidos.
Mutagenicidade em células germinativas: O produto não contém nenhum composto com risco
de mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade: O produto não contém nenhum composto com risco cancerígeno.
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Toxidade reprodutiva: O produto não contém compostos com risco de reprotoxicidade.
STOT - exposição única: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não
são atendidos.
Exposição repetida STOT: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não
são atendidos.
Risco de aspiração: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
atendidos.
Riscos potenciais à saúde:
Ingestão: Pode causar irritação no sistema digestivo.
Inalação: O produto é nocivo, pode causar irritação no sistema respiratório.
Pele: Pode causar irritação, sintomas de sensibilização.
Olhos: Causa irritação séria nos olhos.
Dados toxicológicos disponíveis para os componentes do produto (compostos de sílica
polimérica):
Toxicidade aguda por via oral (rato): DL50> 2000 mg / kg
Toxicidade aguda por via cutânea (rato): DL50> 4000 mg / kg
Toxicidade aguda por inalação (rato): CL50 = 2 mg / l / 4h (aerossol)
Irritação da pele (coelho): sem irritação da pele
Irritação ocular (coelho): fortemente irritante
Sensibilização (porquinho da índia): não sensibilizante
Toxicidade por dose repetida, oral (rato): NOAEL: 150 mg / kg (28 dias)
Mutagenicidade em células germinativas:
- Teste de Ames, resultado: negativo (não mutagénico)
- Aberração cromossômica, resultado: negativo
- Teste de citogenicidade em mamíferos, resultado: negativo
- Teste de micronúcleos (OCDE 474), resultado: negativo
SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
12.1. Toxicidade
A classificação do produto foi realizada pelo método de cálculo de acordo com a regra 1272/2008,
com base no conteúdo de ingredientes perigosos.
Classificado como tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros, categoria 2.
12.2. Persistência e degradabilidade:
O produto não foi testado para biodegradação, mas não se espera que seja prontamente
biodegradável com base em resultados de testes de um produto quimicamente semelhante. No
entanto, este produto está sujeito a rápida hidrólise sob ácidos ou condições básicas.
12.3 Potencial bioacumulativo:
Sem dados
12.4 Mobilidade no solo:
Sem dados
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:
O produto não atende aos critérios para PBT ou mPmB de acordo com o Anexo XIII do

Ficha de Dados de Segurança
Elaborada de acordo com Anexo II do Regulamento (CE) No. 1907/2006
alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830
Versão
1.0

Data de Elaboração
02-01-2019

Página
10 de 13

Data de Revisão

-

regulamento REACH

12.6 Outros efeitos adversos:
Sem dados
Dados ecotoxicológicos disponíveis para componentes do produto (compostos de sílica
polimérica):
Toxicidade aguda para peixes (Danio rerio): CL50 (96 h): 6,8 mg / L
Toxicidade aguda para invertebrados de água doce (Daphnia magna): CE50 (48 h): 25 mg / L
Toxicidade aguda para as algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CE50 (96h): 32 mg / L

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento de resíduos:
Resíduos de resíduos / produtos não utilizados:
Os restos não utilizados são mantidos em recipientes originais. Levar os resíduos para o
estabelecimento autorizado para transporte, valorização e eliminação de resíduos. Não inserir
restos do produto nos esgotos, águas superficiais, solo.
Código de resíduos sugerido: 16 03 05 * resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas
Descarte da embalagem:
A reciclagem ou o descarte de embalagens vazias devem ser realizados em conformidade com
a legislação vigente. (Ver Secção 15)
Código de resíduo: 15 01 10 * embalagens que contenham resíduos ou contaminados por
substâncias perigosas.
SECÇÃO 14: INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE
14.1. Número ONU
14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

14.3. Classe (s) de perigo de transporte:
14.4. Grupo de embalagem
14.5. Perigos para o ambiente
14.6 Precauções especiais para o utilizador:

3082
SUBSTÂNCIAS AMBIENTAIS PERIGOSAS,
LÍQUIDO, N.O.S (polialquileno óxido modificado
heptametiltrissiloxano)
9
III
Sim
Código de classificação: M6
Marcadores: 9

Transporte rodoviário (ADR)
Nº de identificação de perigo: 90
Instruções de embalagem: P001, IBC03, LP01,
R001
Categoria de transporte (código de restrição em
túnel): 3 (E)
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Transporte aéreo (IATA DGR)
Disposição especial 375:
Estas substâncias quando transportadas em
embalagens individuais ou combinadas, contendo
uma quantidade líquida por embalagem única ou
interna de 5L ou menos para líquidos, ou com
massa líquida por embalagem única ou interna de
5 kg ou menos para sólidos, não estão sujeitos a
outras disposições do ADR desde que as
embalagens cumpram as disposições gerais de
4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8
Classe ou Div.: 9
Rotulagem de perigo: Várias
Aeronaves de passageiros e carga PI: 964
Somente aeronaves de carga PI: 964

Ver transporte (IMDG):

Provisão especial A197: Estas substâncias
quando transportadas em embalagens individuais
ou combinadas que contenham uma quantidade
líquida por embalagem única ou interna de 5L ou
menos, para líquidos ou com massa líquida por
embalagem única ou interna de 5kg ou menos para
sólidos, não estão sujeitas a nenhuma outra
disposição destes Regulamentos, desde que as
embalagens atendam às disposições de 5.0.2.4.1,
5.0.2.6.1.1 e 5.0.2.8
Códigos EmS: F-A, S-F
Poluente marinho: sim

Provisão 2.10.2.7 do Código IMDG:
“Poluentes
marinhos
acondicionados
em
embalagem única ou combinadas, embalagens que
contenham uma quantidade líquida por embalagem
embalagens iguais ou inferiores a 5L para líquidos
ou com uma massa líquida por embalagens
individuais ou internas de 5 kg ou menos para
sólidos não são sujeitos a quaisquer outras
disposições deste Código relevantes para
poluentes marinhos, desde que as embalagens
atendam às disposições dos 4.1.1.1, 4.1.1.2 e
4.1.1.4 a 4.1.1.8.
No caso de poluentes marinhos, também cumprem
os critérios ia para inclusão noutra classe de risco,
todas as disposições deste Código relevante para
qualquer continuação adicional aplicável”

14.7 Transporte em bulk em conformidade com
o anexo II da Marpol e o Código IBC

Não aplicável
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SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1. Regulamentos / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a
substância ou mistura
- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18.12.2006,
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH)
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro
de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera
e revoga as Diretivas 67/548 / CEE e 1999/45 / CE, e que altera Regulamento (CE) no 1907/2006
- Regulamento (UE) 2015/830 da Comissão, de 28 de maio de 2015, que altera o Regulamento
(CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação,
autorização e restrição de produtos químicos (REACH)
- Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário internacional de produtos perigosos (RAL)
- DIRETIVA 2012/18 / UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 4 de julho de
2012 sobre o controlo dos riscos de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas,
alterando e revogando subsequentemente a Diretiva 96/82 / CE do Conselho
- DIRETIVA (UE) 2017/164 DA COMISSÃO de 31 de janeiro de 2017 que estabelece uma quarta
lista de valores-limite indicativos de exposição ocupacional nos termos da Diretiva 98/24 / CE do
Conselho e altera as Diretivas da Comissão 91/322 / CEE, 2000/39 / CE e 2009 / 161 / UE
15.2 Avaliação de segurança química
Não foi realizada avaliação de segurança química para o produto

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES
Explicação das abreviações e acrônimos usados na ficha de dados de segurança:
H319 Provoca irritação ocular grave
H332 Nocivo por inalação
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
CAS - Serviço de Resumos Químicos
EINECS - Número atribuído a uma substância no Inventário Europeu de Substâncias Químicas
Comerciais Existentes
PBT - persistência, potencial de bioacumulação e toxicidade
mPmB - durabilidade muito alta e muito bioacumulável
TLV - valor limite no local de trabalho
STEL - exposição a curto prazo limita o máximo de uma substância prejudicial à saúde no local
de trabalho
ATEmix- estimativa de toxicidade aguda para a mistura LD50 - Dose letal, 50% CL50 Concentração letal, 50%
EC50 - Concentração de Efeitos 50%
Número ONU - número de identificação do material (o número da ONU, número da ONU)
ADR - Acordo Europeu sobre Transporte Internacional Rodoviário de Mercadorias Perigosas
IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
A Ficha de dados de segurança foi preparada em conformidade com o Regulamento (UE)
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2015/830 da Comissão, de 28 de maio de 2015, que altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
produtos químicos (REACH). Este documento foi preparado em conformidade com o formato
Ficha de Dados de Segurança, mas foi criado apenas para fins informativos - o produto não é
classificado como perigoso em nenhuma classe, não contém substâncias PBT ou mPmB, não
contém lista de substâncias formadoras candidatas (SVHC).
A classificação do produto baseou-se no conteúdo dos ingredientes e nos termos do
Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de
2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e
revoga as diretivas 67 / 548 / CEE e 1999/45 / CE e que altera o Regulamento (CE) nº O
1907/2006
Treino: O pessoal deve ser treinado antes do manuseamento do produto.
Recomendação e restrição de uso: Use de acordo com o rótulo. Informações adicionais de
segurança disponíveis no produtor.
Fonte dos dados: esta FDS foi preparada com base na FDS dos ingredientes, nos dados físicoquímicos do produto, no conhecimento do produtor e experiência de acordo com a legislação
vigente.
ECHA
C&L Inventory
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas são projetadas apenas como um guia
para manuseamento, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e libertação
seguros e não devem ser consideradas garantia ou especificação de qualidade. O utilizador final
é responsável pelo uso inadequado das informações incluídas na FDS ou pelo uso inadequado
do produto.

