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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

 

1.1. Identificador do produto: 

Nome comercial do produto: APACHE 

Teor em substância activa: 18 g/l ou 1.8% p/v ABAMECTINA 

 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:  

Agricultura – Acaricida/ Insecticida 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

 

Empresa fornecedora: Industrias AFRASA, S.A. 

c/. Ciudad de Sevilla, 53. Tel: (96) 132 17 00, Fax: (96) 132 17 16, 

46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. Valencia (Espanha) 

afrasa@afrasa.es - www.afrasa.es 
 

Distribuidor em Portugal: EPAGRO, Serviços Agrícolas Lda. 

EN 10 - Vale da Erva 

Centro Empresarial de Alverca – Armazéns B9/B10 

2615-187 Alverca do Ribatejo – Portugal 

Tlf. +351 213 964 223 - Fax. +351 213 971 724 

epagro@epagro.pt - www.epagro.pt  

 

1.4. Número de telefone de emergência: 

Número Nacional de Emergência – 112 

Centro de Informação Antivenenos – 808250143 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

 

2.1. Classificação da substância ou mistura: 

 

2.1.1 De acordo com as regras de classificação (UE), de 1272/2008 (CLP): Tox. Aspiração, Cat 1, crônico 

aquático, Cat 1, Irritante para os olhos, Sens. Cutânea, Cat 1. 

 

2.1.2 De acordo com as regras de classificação da Directiva 1999/45/CE: Nocivo: pode causar danos nos 

pulmões se ingerido. Irritante para os olhos. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Muito tóxico 

para organismos aquáticos. 

 

2.2. Elementos do rótulo: 

 

2.2.1 De acordo com as regras de classificação (UE), de 1272/2008 (CLP): 

Pictogramas: 

   
 

Palavra-sinal: Perigo 

 

Frases de perigo: 

H320: Irritante para os olhos. 

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

http://www.epagro.pt/
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Declarações de precaução gerais: Nenhum. 

 

Declarações de prudência: precaução: 

P273:Evitar a libertação para o ambiente. 

P281: Usar o equipamento de protecção individual exigido.  

 

Declarações de prudência: Resposta: 

P331: Não provocar o vómito. 

P391: Recolher o produto derramado. 

P301+P310: EM CASO DE ingestão: contacte imediatamente um centro de informação antivenenos ou um 

médico. 

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 

 

Declarações de prudência: Armazenamento: Nenhum 

 

Declarações de prudência: Eliminação: 

P501: Eliminar o conteúdo/recipientes de acordo com os regulamentos locais. 

 

2.2.2 De acordo com as regras de classificação da Directiva 1999/45/CE: 

 

Símbolo de perigo: 

Xn        N    

 

Frases de risco: 

R36: Irritante para os olhos. 

R43: Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 

R50: Muito tóxico para organismos aquáticos. 

R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

 

Frases de segurança: 

S2: Manter fora do alcance das crianças. 

S13: Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 

S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

S23: Não respirar a nuvem de pulverização. 

S24/25: Evitar o contacto com os olhos. 

S26: Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. 

S37: Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto. 

S62: Em caso de ingestão não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

Outras frases: 

SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 

SPe2: Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de 

superfície. 

SPe8: Perigoso para as abelhas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. 

 

2.3. Outros perigos: Efeitos da exposição: Irritação nos olhos. Uma exposição prolongada pode causar conjuntivite. 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

COMPONENTES PERIGOSOS 

IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 

Nº Registro REACH 

%P/V 

CLASSIFICAÇÃO  

DIRECTIVA 

67/548/CEE 

REGULAMENTO (CE) 

1272/2008 [CLP] 

Avermectin B1a 

Avermectin B1b  

(C48H72O14 +C47H70O14) 

Nº CAS: 71751-41-2 

 

1.8  
T+  R26/28, 

R48/23/25,R63 

N    R50/53 

Repro, Cat2; H361d 

Acute Tox, Cat2; H300 

Acute Tox, Cat1: H330 

STOT-RE,Cat1; H372 

Aquatic Acute, Cat 1, H400 

Aquatic Chronic, Cat 1, H410 

Danger   

Nafta de petróleo aromática 

pesada 

Nº CAS: 64742-94-5 

Nº EINECS: 265-198-5 

Nº INDEX: 649-424-00-3 

Nº REACH: 01-2119463583-34 

<60 
Xn  
R65,R66,R67 

N    R51/53 

Asp. Tox, Cat1; H304, 

EUH066. 

STOT-SE, Cat 3; H336 

Aquatic Chronic, Cat 2,H411 

 

Danger 

Dodecilbencensulfonato Ca 

en isobutanol (70/30) 

Nº CAS: 6264-06-2+78-83-

1 

Nº EINECS: 247-557-8 + 201-

148-0 

Nº REACH: ND 

<5% 

p/v Xi  

R10;R37/38; 

R41; R67 

Eye Irr.: Cat. 1  

Skin Irr. Cat. 2  

Flam. liquid , Cat.3  

Eye damage , Cat. 1  

STOT-SE, Cat. 3 

  
H315; H318; H226; H335; 

H336  

Nota: O descritivo das Frases de Risco e das Advertências de Perigo mencionadas nesta secção encontra-se na 

secção 16. As substâncias activas para utilização en quanto produtos fitofarmacêuticos, são consideradas como 

registadas (artigo 15º, n.º1 do Regulamento (CE) 1907/2006) 

 

 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: 

 

4.1.1. Inalação: Levar a pessoa intoxicada para o ar livre, retirando-a da zona contaminada. Em caso de paragem 

respiratória, praticar a respiração artificial, em caso de dificuldade respiratória, realizar oxigenoterapia. Se o 

acidentado se encontrar em estado de choque, mantê-lo em repouso e agasalhado. Procure imediatamente os 

cuidados de um médico no caso de persistência ou desenvolvimento de sintomas. 

 

4.1.2. Contacto com os olhos: Em caso de contacto com os olhos, separar as pálpebras com os dedos e lavar 

imediatamente com água abundante durante 15 a 20 minutos; não esquecer de retirar as lentes. Procure 

imediatamente os cuidados de um médico. 

 

4.1.3.Contacto com a pele: Lavar a pele com abundante água e sabão. (sempre e quando não haja queimaduras) 

durante 15 a 20 minutos. Tirar a roupa contaminada e lavá-la. Providenciar assistência médica, no caso de 

persistência ou desenvolvimento de sintomas. 

 

4.1.4. Ingestão: Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver 

consciente). Providenciar assistência médica imediata. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa 

inconsciente. Não induzir o vómito a não ser por indicação de um médico ou centro de controlo de intoxicação. 

Procure imediatamente os cuidados de um médico. Lavagem gástrica com carvão activado, com precaução 

evitando a aspiração e administrar catártico salino (sulfato sódico). Manter livres as vias de entrada de ar.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
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Medidas gerais: Providenciar assistência médica, mostrar a embalagem ou rótulo se possível. Nunca deixar o 

intoxicado sozinho. 

 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: 

Sintomas: Irritação dos olhos. 

Efeitos adversos (saúde humana e ambiente): Irritação nos olhos. Uma exposição prolongada pode causar 

conjuntivite. 

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necesarios: Não se conhece 

antídoto específico. Tratamento sintomático. Evitar medicamentos que aumentem a actividade do GABA tais 

como: Barbitúricos, benzodiazapinas ou ácido valproico. Não dar leite nem gorduras. Controlar a respiração, se 

for necessário praticar a respiração artificial. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1. Meios de extinção:  

Meios de extinção adequados: Dióxido de carbono, pó químico seco, água pulverizada, espuma standard. 

Meios de extinção não adequados: Evitar o uso de jactos de água. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Transferir as embalagens para longe da área 

sinistrada, se isso fosse possível. Não espalhar o material derramado com jactos de água sob pressão. Guardar a água 

utilizada na extinção do incêndio para uso posterior.  

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:  

Produtos de combustão perigosa: Óxidos tóxicos de Carbono. 

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergencia: Manter-se a favor 

do vento. Evitar respirar sprays, vapores e pó. Não usar lentes de contacto. Evitar o contacto com a pele e olhos. 

Manter longe da zona o pessoal desnecessário. Recolher em embalagens limpas e secas o material para a sua 

possível reclamação e/ou disposição. 

6.2. Precauções a nível ambiental: Isolar e confinar a zona para evitar a contaminação das águas superficiais, 

dada a sua toxicidade sobre a fauna aquática. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher o produto derramado com material absorvente. 

Lavar a zona contaminada com água e detergente. 

6.4. Remissão para outras secções: Veja a Seção I para contactos de emergência. Veja Seção VIII para obter 

informações sobre equipamento de protecção individual adequado. Veja a Seção XIII para obter informações 

sobre tratamento de resíduos. 

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro: Evitar o contacto com os olhos, a pele e a roupa, utilizando a 

indumentária adequada e observando as precauções habituais no manejo de produtos químicos. Manipular longe 

de faíscas, chama aberta ou excesso de calor. 

Pode arder, porém não se inflama facilmente.  

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Armazenar as embalagens 

fechadas hermeticamente em lugar fresco e seco.  

Não armazenar junto com substâncias incompatíveis (ácidos, bases e oxidantes fortes) nem em condições 

extremas de excessivo calor, nem onde se produzam faíscas ou chama aberta. 

7.3 Recomendações específicas de uso final (s): Insecticida agrícola para uso profissional. Utilizar unicamente 

em culturas autorizadas, respeitando as doses e recomendações indicadas no rótulo da embalagem. 

 Estável por pelo menos 2 anos quando armazenado nas embalagens originais para venda (multi-camada de 

composto de alumínio) fechou em temperatura ambiente. 
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Mitigação de risco durante a manipulação: Sem actividades que envolvem o contacto com a cultura tratada ou 

até que o produto é seco e depositado pelo menos 24 horas após a aplicação. Lave todas as roupas de proteção 

após o uso. 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual 

 

8.1. Parâmetros de controlo: Limite de exposição: 

Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos por OSHA, NIOSH ou ACGIH. 

(Abamectina): ADI: 0.0025 mg/kg p.c/dia; AOEL: 0.0025 mg/kg p.c/dia   

8.2. Controlo da exposição: 

Controlo da exposição profissional: Avaliação do risco 

 

Protecção respiratória:  

 

Máscara antipó, resistente a dissolventes orgânicos com filtro combinado de carvão 

activo (castanho e branco). Sistema de ventilação geral para diminuir a concentração 

no ar. 

 

Protecção das mãos:  

 

Luvas de nitrilo (verdes), PVC ou qualquer outro material plástico. 

 

 

Protecção dos olhos:  

 

Óculos para evitar os salpicos do produto. 

 

 

Protecção da pele e do corpo:  

   

Indumentária adequada e aventais impermeáveis que não acumulem pó. 

 

 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

 

Aspecto: Líquido transparente de cor amarelo dourado. 

Odor: Aromático aos dissolventes. 

pH: pH (1 % em água) = 7.77 

Ponto de ebulição: Não disponível. 

Ponto de inflamação: Não inflamável> 61 ºC. 

Inflamabilidade: Não inflamável 

Perigos de explosão: Não apresenta. 

Propriedades comburentes: Não apresenta. 

Pressão de vapor (25ºC): Não disponível. <2x10-4 mPa (abamectina). 

Densidade relativa (20ºC): 1.012-1.025 g/ml. 

Solubilidade:  

  Hidrosolubilidade: O produto é Emulsionável. 

  Lipossolubilidade: Não disponível 

Cfte. De repartição n-Octanol / Água: Não disponível. log P ow =4.4 (abamectina) 

Viscosidade: Não disponível. 

 

9.2. Outras informações: --- 
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

 

10.1. Reactividade: Informação não disponível. 

 

10.2. Estabilidade química: Estável em condições normais de pressão e temperatura. Sensível à luz e ao calor. 

Evitar o contacto com oxidantes fortes. 

 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas: Contém um solvente derivado do petróleo que pode arder. 

 

10.4. Condições a evitar: Evitar a luz directa já que se produz degradação fotolítica, oxidantes fortes. Forte calor, 

faíscas ou chama aberta. 

 

10.5. Materiais incompatíveis: Bases e oxidantes fortes. 

 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: Óxidos de carbono em caso de combustão. 

 

 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos:  

 

11.1.1. Toxicidade aguda: 

DADOS TOXICOLÓGICOS 

 

 

 
ABAMECTINA BOREAL 

ORALDL 50 mg/kg (ratazana)  10 500> DL 50  >2000 

CUTÂNEA DL 50 mg/kg (ratazana) >2000 >2000 

INALAÇÃO CL50mg/L 4h. (ratazana)  NDD  >5,463 

 

11.1.2 Irritação: 

 

 ABAMECTINA BOREAL 

IRRITAÇÃO OCULAR (COELHO) Irritante Irritante 

IRRITAÇÃO PELE (Coelho) Não irritante Não irritante 

 

11.1.3 Corrosividade: Não é considerado como corrosivo. 

11.1.4 Sensibilização: 

Sensibilização respiratória: Informação não disponível 

Sensibilização cutânea: Não sensibilizante (Porquinhos da índia). 

 

11.1.5 Toxicidade de dose repetida: Afecta o sistema nervoso, por inalação e ingestão. 

11.1.6 Carcinogenicidade: Não observado. 

11.1.7 Mutagenicidade: Não observado. 

11.1.8 Toxicidade para a reprodução: Prováveis efeitos tóxicos no desenvolvimento. 

 

11.2 Efeito em vias prováveis de exposição: 

Inalação: Irritante para as vías respiratórias. Não respirar a nuvem de pulverização. 

Ingestão: É nocivo por ingestão. 

Contacto com a Pele: Não produz irritação na pele. Pode causar sensibilação em contacto com a pele 

Contacto com os Olhos: Irritante para os olhos. 

 

11.3 Sintomas relacionados com as informações físicas, químicas e toxicológicas: 
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Efeitos de Toxicidade crónica: (Sensibilização, narcose, carcinogenia, mutagenia, efeitos na reprodução,): Pode 

causar sensibilização em contacto com a pele. 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade: 

  

 Toxicidade Aquática: Muito tóxico para os organismos aquáticos  

Toxicidade peixes: 

Salmo gardnieri (96 h) CL 50 = 3.6g/l (Abamectina técnica) 

Lepomis macrochirus (96 h.) CL 50 = 9.6g/l (Abamectina técnica) 

Toxicidade Daphnia: Daphnia magna (48 h.) CL 50 = 0.34 g/l (Abamectina técnica) 

Toxicidade algas e outras plantas aquáticas: Algas: > 100 mg/l 

 

Toxicidade para outros organismos com importància ambiental: (org. do solo, pássaros, abelhas e plantas) 

Minhocas (28 dias) CL 50 = 28 ppm (Abamectina técnica) 

Pato mallard CL 50 = 84,6 mg/kg (abamectina técnica) 

Abelhas - Tóxicidade por contacto: DL50= 0.017-0.54g de s.a./abelha (Abamectina técnica). 

APACHE: Perigoso para abelhas. 

 

12.2. Persistência e degradabilidade: A Abamectina é fortemente absorvida pelo solo, sendo degradada pelos 

microorganismos. 

 

12.3. Potencial de bioacumulação: Não é bio-acumulável. 

 

12.4. Mobilidade no solo: Não é solúvel em água. É rapidamente absorvido pelo solo. Pelo que é fortemente 

imóvel. Há portanto, baixa probabilidade de contaminação em zonas que contém águas subterrâneas. Além do mais, 

os seus produtos de degradação também são imóveis no solo. 

 Tensão superficial: 31,4 mN/m 

 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: Não há dados disponíveis 

 

12.6. Outros efeitos adversos: Não há dados disponíveis 

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos: 

Manuseamento de resíduos (excedentes): Evitar a exposição ao produto. Evitar a contaminação do solo e da água. 

Os resíduos devem ser mantidos nas embalagens originais, devidamente fechadas, de modo a evitar derrames e 

mistura com outros produtos, devendo os mesmos ser colocados nos locais de armazenamento temporário. 

 

Gestão de resíduos (excedentes): Recolha e encaminhamento para valorização ou eliminação através de sistemas 

de gestão de resíduos devidamente licenciados (resíduos perigosos. 

 

Gestão de resíduos de embalagens: As embalagens devem ser entregues pelo utilizador nos centros de recepção e 

nas datas que lhe forem indicadas aquando da aquisição do produto, uma vez cumpridos os procedimentos referidos 

no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 187/2006 de 19 de Setembro. 

 

Disposições: Os estabelecimentos e empresas que se dediquem à recuperação, eliminação, recolha ou transporte de 

resíduos deverão cumprir o disposto na Directiva 91/156/CEE e/ou Decreto-Lei 178/2006 relativos à gestão de 

resíduos, bem como outras disposições nacionais ou comunitárias em vigor. 
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SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

ADR / RID 

14.1 Número da ONU: 3082 

14.2 ONU nome apropriado para embarque: “UN3082, Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, Líquida. 

N.S.A. (abamectina), 9, III” 

14.3 Transporte perigo classe (s): 9 

14.4 Grupo de embalagem: III 

14.5 Riscos ambientais: poluente marinho 

14.6 Precauções especiais para o utilizador: (informações adicionais) 

 

ADR / RID 

Número de identificação de perigo: 90 

Nota: ADR isenção quantidade limitada: (embalagens combinadas com um peso total não superior a 30 kg são 

isentar desde que cada embalagem interna não exceda 5 L). 

 

Transporte marítimo (IMDG): poluente marinho IMDG (página): 9028. 

Rótulos: 9 e contaminante marítimo. 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC 

Não é admitida para o transporte a granel, somente em recipientes e embalagens autorizados. 

 

 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente  

Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas relativas à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas. 

Directiva 1999/45/CE, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas. 

Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos. 

Directiva 91/156/CEE, relativa aos resíduos. 

Regulamento CE 1907/2007 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas 

REACH. 

Regulamento (UE) n º 453/2010, que altera o Regulamento (CE) n º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, 

autorização e restrição de substâncias químicas (REACH). 

Regulamento (CE) 1272/2008 à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. 

Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). 

Transporte Marítimo Internacional perigosas (IMDG: International Maritime Mercadorias Perigosas) 

Regulamentos perigosas Mercadorias pela International Air Transport Association (IATA: International Air 

Transport Association) 

15.2. Avaliação da segurança química: Não foi realizada a avaliação de segurança química para a mistura. 

 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 

Causa da revisão: Adaptado para CLP, Regulamento REACH 1907/2006/CE alterado pelo Regulamento 

453/2010 

Frases de risco: Secção 3 

-Frases de Risco de componentes na seção III: 

R10: Inflamável. 

R38: Irritante para a pele. 

R41: Risco de graves lesões oculares. 

R63: Possíveis riscos durante a gravidez de efeitos indesejáveis na descendência. 

R65: Nocivo: Pode causar danos nos pulmões se ingerido. 
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R66: A exposição repetida pode causar dessecamento ou fissuras da pele. 

R67: Os vapores podem causar sonolência e vertigens. 

R26/28: Muito tóxico por inalação e ingestão. 

R37/38:Irritante para as vias respiratórias e pele. 

R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 

aquático. 

R48/23/25: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão. 

 

-Declaração de perigo dos componentes na seção III: 

H226: Líquido e vapor inflamáveis. 

H300: Mortal por ingestão. 

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H315:Provoca irritação cutânea. 

H318: Provoca lesões oculares graves. 

H330: Mortal por inalação. 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H361d: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nasciuto. 

H372: Afecta os órgãos. 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos 

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

Bancos de dados pesquisados:  

Agro-Research. Agrochemical Directory and Hazard Response Handbook. Agro-Research enterprise Ltd.  

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). U.S. Department of Health and Human Services 

(1981-82).  

ESIS. European chemical Substances Information System.  

The Pesticide Manual, Thirteenth Edition (2003). Editor: C D S Tomlin.  

Farmacología vegetal, Carlos De Liñan y Vicente. 3ª Edición. Ediciones Agrotécnicas, S.L.  

Manual Toxicológico de Productos Fitosanitarios para Uso Sanitario.  

 

Glossário, abreviaturas e siglas: 

 ATE = estimativa de toxicidade aguda 

CLP = regulamento à classificação, rotulagem e embalagem [Regulamento (CE) n º 1272/2008] 

DNEL = Nível de efeito não derivado 

EUH declaração = declaração de perigos CLP-específica 

PNEC = Concentração previsível sem efeito 

PBT = persistente, bioacumuláveis e tóxicas 

mPmB = muito persistentes e muito bioacumuláveis 

CAS: Chemical Abstracts Service.  

EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes. 

NP: não procede.  

NC: Não classificado. 

DL50: Dose letal media.  

CL50: Concentração letal média.  

IDA: Ingestão Diária. 

COD: a demanda química de oxigénio.  

TOC: carbono orgânico total. 

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada. RID: acordo 

europeu relativo ao transporte de mercadorias perigosas por via-férrea. IMDG: Código Marítimo Internacional 

de Mercadorias Perigosas. N º FEm: Número do cartão de Emergência. IATA: International Air Transport 

Association. 
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Perigoso para abelhas. Não utilizar este produto durante o período de presença de abelhas nos campos. 

Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. 

Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro. 

 

As embalagens vazias deverão ser lavadas três vezes, inutilizadas e colocadas em locais adequados à sua recolha; 

estas águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda antes da inutilização. 

 

Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Esta folha de segurança foi confeccionada seguindo os critérios do Regulamento REACH 1907/2006/CE, 

Regulamento CLP e Regulamento 453/2010. 

 

Os Dados incluídos nesta folha de segurança estão baseados nos mais avançados conhecimentos e são os mais 

exactos possíveis. Se fornecem a titulo informativo somente. Não são constitutivos de garantia contratual das 

propriedades do produto. Não podem ser alterados nem transferidos a outros produtos. 


