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

 

1.1 Identificador do produto: ALFIL WG (800g/kg ou 80% p/p Fosetil Al) 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas: Fungicida sistémico 
para o combate aos fungos do género Phytophthora em citrinos, macieira e pereira, com mobilidade ascendente e 
descendente, com atividade essencialmente preventiva atuando através do estímulo das defesas fisiológicas das plantas e 
com ligeira acção curativa direta sobre o patogéneo 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

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 (ESPAÑA) 
www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Número de telefone de emergencia: Instituto Nacional de Emergência Medica– 213 508 100. 

 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura:  
De acordo com as regras de classificação (UE), de 1272/2008 (CLP): crônica Aquatic, Cat 1. 
 
2.2. Elementos do rótulo:  
De acordo com as regras de classificação (UE), de 1272/2008 (CLP): 
 
Pictograma: 
 

 
 
Palavra-sinal: Atenção. 
 
Frases de perigo: 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais. 
 
Declarações de precaução gerais: Nenhum. 
 
Declarações de precaução Prevenção:  
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273:Evitar a libertação para o ambiente. 
 
Declarações de precaução Resposta: 
P391: Recolher o producto derramado 
 
Declarações de precaução Armazanamento: Nenhum. 
 
Declarações de precaução Eliminação: 
P501: Eliminar o conteúdo / recipientes de acordo com os regulamentos locais. 
 
2.3 Outros perigos: Efeitos da exposiçao: Irritaçao nos olhos. Uma exposiçao prolongada pode causar conjuntivite.  
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

Misturas: 

COMPONENTES PERIGOSOS 
IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 
Nº Registro REACH 

% p/p 
CLASSIFICAÇÃO  

REGULAMENTO (CE) 1272/2008 [CLP] 

FOSETIL-AL 
ETHYL-HYDROGEN-FOSFONATE 

(ALUMINIUM SALT) 
C6H18ALO9P3 

39148-24-8 / 254-320-2 80%  Eye damage, Cat.1: H318 

Danger   

SURFACTANT 68585-47-7 4.5% Eye damage, Cat.1: H318 
Skin irritation, Cat. 2: H315 

Danger   
 
 

SECÇÃO 4: Medidas de  primeiros socorros 
 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 
 
4.1.1 Inalação: Levar a pessoa intoxicada para que tome ar fresco, retirando-a da zona contaminada. Em caso de parada 
respiratória, praticar a respiração artificial, e administrar-lhe oxigénio, caso tenha dificuldade respiratória. Se se encontra 
em estado de choque, mantê-la em repouso e agasalhada. Procure imediatamente os cuidados de um médico. 
 
4.1.2 Contacto com os olhos: Lavar os olhos concienciosamente com água abundante durante 15 minutos no mínimo. 
Procure imediatamente os cuidados de um médico 
 
4.1.3 Contacto com a pele: Tirar a roupa contaminada e lavá-la. Lavar a pele com abundante água e sabão (sempre que 
não haja queimaduras) durante 15-20 minutos. Procure imediatamente os cuidados de um médico. 
 
4.1.4 Ingestão: Não induzir o vómito no caso de ter sido ingerido. Se se produz o vómito manter a cabeça por debaixo da 
quadris para evitar a aspiração. Procure imediatamente os cuidados de um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.  
EM CASO de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos – 217 950 143. 
 

4.2 Síntomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:  

Sintomas: Irritação dos olhos, pele, e mucosas, vias respiratórias e tracto intestinal.  
Efeitos adversos (saúde humana e ambiente): Irritaçao nos olhos. Uma exposiçao prolongada pode causar conjuntivite. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necesarios: Não se conhece antídoto 
especifico. - Tratamento de emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 
embalagem e o rótulo. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente), 
consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Tratamento sintomático e continuo. 
 
 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

5.1 Meios de extinção:  

Meios de extinção adequados: Dióxido de Carbono, pó químico seco, Halone ou espuma standard. 
Meios de extinção no adequados:  Evitar o uso de jactos de água. 

 

 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:  
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Precauções especiais: Trasladar as embalagens para longe da área sinistrada, no caso de isso ser possível. Não espalhar o 
material derramado com jorros de água a pressão. Guardar a água utilizada para a extinção do incêndio para posterior uso. 
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

Produtos de combustão perigosa: Por decomposição térmica, pode incluir gases tóxicos como: Óxido tóxicos de 
Carbono, alumínio e Fósforo. 
 
 

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 afastado da 
zona o pessoal desnecessário, crianças e animais. Usar óculos de protecção, luvas de borracha e máscara completa com 
filtro P2. 

 
6.2 Precauções a nível ambiental: para a protecção do meio ambiente isolar e confinar a zona para evitar a contaminação 
das águas superficiais dada a sua toxicidade sobre a fauna aquática. Embalar o material em embalagens limpas e secas, para 
a sua possível reclamação e/ou disposição/gestão posterior. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher o produto derramado com material absorvente. Lavar a 
zona contaminada, após recolhido o material derramado, com água e detergente e recolher as águas de lavagem em 
embalagens adequadas limpas e secas para posterior disposição. Descontaminação total de ferramentas, equipamentos e 
material de limpeza utilizados. 
 
6.4 Remissão para outras secções: Veja a Seção I para contatos de emergência. Veja Seção VIII para obter informações 
sobre equipamento de proteção 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: Medidas de protecção: Utilizar equipamento de proteção pessoal 
adequado (ver secção VIII). Evitar o contacto com os olhos ea pele. Use precauções para manuseio seguro de produtos em 
pó (macacão, luvas resistentes a produtos químicos, máscara). Manter fora do alcance das crianças. Usar apenas em áreas 
providas de ventilação apropriada. Mantenha no recipiente original ou um alternativo aprovado feito com material 
compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem 
ser perigosos. Não reutilizar o recipiente. Conselhos gerais sobre higiene ocupacional: Comer, beber e fumar deve ser 
proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos eo rosto 
antes de comer, beber e fumar. Remova a roupa contaminada e equipamento de protecção antes de entrar nas áreas 
alimentares. Veja também Seção VIII para obter informações adicionais sobre medidas de higiene. 

 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Manter longe da umidade, da luz solar 
e fontes de calor. Armazenar bem fechado em local seco, fresco e bem ventilado e em um lugar acessível apenas a pessoas 
autorizadas. Manter afastado de alimentos, rações e bebidas. Armazenar de acordo com as regulamentações locais. 
Conservar na embalagem original, protegido da luz solar direta, longe de materiais incompatíveis (ver secção X) e 
alimentos e bebidas. 
Armazenar trancado. Mantenha o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem 
abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes 
sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. 

 
7.3 Recomendações específicas de uso final (s): Fungicida agrícola para uso profissional. Utilizar unicamente em culturas 
autorizadas, respeitando as doses e recomendações indicadas no rótulo da embalagem. 
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 Estável por pelo menos 2 anos quando armazenado nas embalagens originais para venda (multi-camada de composto de 
alumínio) fechou em temperatura ambiente. 

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.  

Protecção contra incêndio e explosão: Nenhum 

 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual 
 

8.1 Parâmetros de controlo: Limite de exposição: Os limites de exposição ocupacional estabelecidos por OSHA e 
ACGIH são: TWA= 2mg/m3  

Controle de engenharia: Usar apenas com ventilação adequada. Se as operações do usuário gerarem pó, fumos, 
gases, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local ou outro controle de engenharia para 
manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados. 

 

8.2 Controlo da exposição:  

- Controlo da exposição profissional: Avaliação do risco. 
Protecção respiratória:  

 

Máscara respiratória antipó com filtro P2 na carga/mistura, aplicação. 
Equipamento respiratório individual autónomo em caso de sinistro e e eliminação 
do fungicida (EN149). Sistema de ventilação geral para diminuir a concentração 
no ar. Respeitar as instruções de utilização do equipamento respiratório 
autónomo. 

 
Protecção das mãos:  

 

Luvas de nitrilo, PVC ou qualquer outro material plástico.  

 
Protecção dos olhos:  

 

Óculos ou máscara ajustados ao contorno do rosto para evitar os salpicos 
resistentes ao pó de produtos químicos (EN166) [solid particles (<5μ)].  

 
Protecção da pele e do corpo:  

   

Vestuário adequado e avental impermeáveis, que não acumulem pó: Fato de 
macaco de manga comprida e botas resistentes a produtos químicos. Mudar de 
roupa se se contamina com produto. 

 
 

- Manuseamento- mitigação de riscos: Garantir a ventilação natural ou mecânica, controle de fontes de ignição, as 
medidas de controle de fogo. Instalar chuveiros de segurança e dispositivos para lavar os olhos. Lavar-se após o 
manuseamento, especialmente as mãos e partes do corpo que possam ter estado expostas. Lavar a roupa 
separadamente antes de voltar a utilizá-la. Não fumar, nem comer ou beber durante o manuseamento do produto 

 
- Controlo da exposição do ambiente: Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar a longo prazo 

efeitos negativos no meio ambiente aquático. Evitar a poluição da água. Tome precauções para evitar 
produto alcançar canais fluviais, fontes de água e esgotos públicos. Informar as autoridades competentes 
em caso de derrames ou descargas não controladas em cursos de água. 
As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho deve ser verificadas para garantir que 
estão conforme as exigências da legislação de proteção ambiental. Em alguns casos será necessário, 
purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo.  
 
Não contaminar as águas superficiais ou água com o produto ou recipientes usados. Aponte pulverizar 
longe da água. Não aplique imediatamente após a chuva ou irrigação, quando as plantas estão cobertas de 
orvalho ou em condições muito secas ou temperaturas elevadas.. 
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Armazenamento e eliminação: 
Mantenha no recipiente original, bem fechado, em local seguro. 
Enxaguar minuciosamente recipiente, utilizando um dispositivo de pressão integrado enxaguamento ou 
lavagem três vezes manualmente. Adicionar lavagens no tanque do pulverizador e dispor adequadamente. 
Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado de alimentos, bebidas e animais. Ao usar não comer, 
beber ou fumar. 
 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base: 
 
Aparência:  granulado 
Estado físico: Sólido 
Cor: branco-beig 
Odor: Nenhum odor especial 
pH: > 3,2 (em solução aquosa) 
Ponto de fusão / ponto de congelamento: Decompõe sem derreter T> 200 ° C (Fosetil Al-técnico) 
Intervalo de ebulição e ponto de ebulição inicial: Não aplicável, é um sólido. 
Ponto de inflamação: não inflamável> 61 ° C. 
Taxa de evaporação: não aplicável 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não auto-inflamável. 
Limites superior / inferior de inflamabilidade ou explosividade: Dados não disponíveis 
Pressão de vapor (25 ° C): <0,013 mPa para fosetil-Al técnico 
Densidade de vapor: não aplicável 
Densidade relativa (20 ° C): 0.400-0.750g/cc (densidade a granel) 
Solubilidade:  

-Hidrossolubilidade: Dispersível não solúvel em 12% para o técnico Fosetil-Al. 
-Lipossolubilidade (óleo solvente a ser especificado): Não disponível, em acetona (20 ° C): Insolúvel. 

Coeficiente de partição Octanol / água: Kow log P de fosetil Al técnico é: -2,7 (pH 4) 
Temperatura Auto_ignition: Não disponível 
Temperatura de decomposição: Não disponível T> 200 ° C (Fosetil Al-técnico) 
Viscosidade: Dinâmico: Não aplicável; Cinemática: Não aplicável. 
Propriedades explosivas: Não explosivo. Nenhum (com base em seus ingredientes não têm esta propriedade). 
Propriedades oxidantes: Nenhum (com base em seus ingredientes não têm esta propriedade). 
 

9.2 Outras informações: --- 

 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 
 

10.1 Reactividade: Não polimerização perigosa. 

 

10.2 Estabilidade química: Estável em condições normais de pressão e temperatura. Descompõe-se pela humidade e 
também em condições alcalinas. Incompatível com ácidos e bases. 

 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: Não se dão reacções perigosas de polimerização em condições normais de 
manuseamento, armazenamento, aplicação e utilização. Com oxidantes fortes há perigo de incêndio e explosão do produto 
técnico. Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos. 

 
10.4 Condições a evitar: Não há dados específicos. As altas temperaturas> 200 º C. Humidade, oxidantes fortes, condições 
alcalinas. Forte calor, faíscas ou chama aberta. Pode arder porém não pega fogo facilmente. 
 



 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Folha 6 de 10 

Nome do Produto: ALFIL WG 
Nº Código Revisão Data 

Nº de Registro: NºAutização de Venda 0291 
HS-7093 3 03-07-15 

 

REFERENCIA H.D.S.3 

10.5 Materiais incompatíveis: Evitar agentes agentes oxidantes, ácidos e bases fortes. 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos: Em caso de incêndio ou sobreaquecimento podem produzir-se gases tóxicos 
por decomposição: Óxidos de carbono, alumínio e fósforo em caso de combustão. (Ver SECÇÃO 5). Não se decompõe se 
armazenado e manuseado conforme indicado. 

 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:  
 
11.1.1 Toxicidade aguda: 
 
Toxicidade aguda ALFIL 80 WG 
 

Toxicidade aguda 
 

ALFIL 

Toxicidade aguda – ORAL 
DL 50 mg/kg (ratas)  

OECD 423 LD50  > 2000 mg/kg p.c. 

Toxicidade aguda – DERMO 
DL 50 mg/kg (ratas) 

OECD 402 LD50 > 2000 mg/kg p.c. 

Toxicidade aguda – INALAÇÃO 
CL 50 mg/L 4h. (ratas)  

OECD 403 LC50  > 4.91 mg/L aire 

 
11.1.2 Irritação: 

Irritação dos olhos: Não é classificado como irritante para os olhos (coelhos) 
Irritação da pele: Não classificado como irritante para a pele (coelhos) 

 
11.1.3 Corrosividade: Não é considerado como corrosivo 
 
11.1.4 Sensibilização: Não é considerado como sensibilizante da pele positiva (cobaias) 
 
11.1.5 Toxicidade de dose repetida: Não availaable dados. 
 
11.1.6 Carcinogenicidade: Não observado. 
Conclusão / Resumo Fosetil Al: Não evidencia efeitos carcinogénicos em experiências com animais. 
 
11.1.7 Mutagenicidade: 
Conclusão / Resumo: Fosetil Al: Não evidencia efeitos mutagénicos em experiências com animais. 
 
11.1.8 Toxicidade para a reprodução: 
Conclusão / Resumo Fosetil Al: testes em animais não mostraram qualquer efeito na fertilidade ou o desenvolvimento fetal. 
 
11.2 Efeito em vias prováveis de exposição: 
 
Inalação: Não via provável de exposição. 
Ingestão: não via provável de exposição e baixa toxicidade. 
Contato com a pele: Nenhum. Não provoca irritação da pele sistêmica 
Contato com os olhos: Pode causar irritação ocular reversível (vermelhidão da conjuntiva). Nenhum efeito sobre a íris e da 
córnea. 
 
11.3 Sintomas relacionados com as informações físicas, químicas e toxicológicas: Não desenvolvimento sintomas 
provável que o acima, na Seção III: Irritação dos olhos e membranas mucosas. Doenças gastrointestinais e respiratórias. 
 
11.4 Efeitos cronicamente atrasados e exposição imediata: Nenhum (com base nos estudos sobre a substância activa) 
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11.5 Efeitos interativos: Não disponível. 
 
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
 
12.1 Toxicidade:  
 
Toxicidade Aquática: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático. 

Toxicidade aguda em ambiente aquático: Não verter nos rios. 
Toxicidade aquática: (Fosetil Al tech).  
Toxicidade em peixes: 48 horas LC50 truta arco-íris: (Oncorhynchus mykiss): 213 mg / l. 
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna (48 h.) EC50: 37 mg / l 
Toxicidade para algas e outras plantas aquáticas: algas verdes (Scenedesmus subspicatus)> 16 mg / l 
Crónica: Não disponível 

Toxicidade Peixes: Não disponível 
ToxicidadeDaphnia: Não disponível 
Toxicidade Algas e Outras plantas aquáticas: Não disponível 

Toxicidade sobre micro e macroorganismos do solo: 
Microorganismos: Não disponível 
Macroorganismos: Não disponível 

Toxicidade aguda em outros organismos relevantes para o ambiente: 
Toxicidade aviária: aguda DL50 oral: Codornizes:> 8000mg/kg 
Toxicidade para abelhas: Não tóxico para as abelhas. 
Por via oral: LD50 96 h. > 461,8 µg / abelha 
Contacto: LD50 24 -48 h. > 1000 µg / abelha 
Toxicidade para as plantas aquáticas: Não há dados disponíveis. 
Toxicidade para e-vermes: dados não disponíveis 
 

12.2 Persistência e degradabilidade: Fosetil Al é quase completamente absorvida e sofre transformação metabólica extensa. O 
major produtos finais, CO2 e ácido de fósforo, são excretados no ar expirado e na urina, respectivamente. Não 
photodecompositions significativas em condições de campo. Fotoestabilidade: DT50 23 horas de luz do dia. Em plantas 
prossegue através de clivagem hidrolítica da ligação éster etílico. Ácido fosforoso é o metabolito principal. Degradação no solo 
ocorre por hidrólise aquosa sob condições extremas e ácido alcalinas e por degradação microbiana directa. Fosetyl Al tem uma 
curta meia-vida extremamente sob condições aeróbios e anaeróbios, com dissipação rápida e DT50 metabolismo no solo 
(aeróbico) a partir de 20 minutos a 1,5 horas. Em microbiana ativas de água / sedimento, é rapidamente degradada DT50 14-40 
h. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação: Al Fosetil é quase completamente absorvida e sofre transformação metabólica extensa. O 
major produtos finais, CO2 e ácido de fósforo, são excretados no ar expirado e na urina, respectivamente. Esta preparação não 
contêm nenhuma substância considerada persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT). 
 
12.4 Mobilidade no solo: não há dados disponíveis. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta preparação não contêm nenhuma substância considerada persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT). Esta preparação não contêm nenhuma substância considerada muito persistente ou 
bioacumuláveis (mPmB). 
 

12.6 Outros efeitos adversos: Não há dados disponíveis 

 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos: 

 
Métodos apropriados para a eliminação da formulação: Deve proceder-se à eliminação do produto tendo em conta a 
consideração de produto perigoso tanto da substância em si como da embalagem que a contenha.  
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Resíduos: Descarte de acordo com as regulamentações locais, o produto pode ser enviado para um aterro sanitário ou uma 
usina de incineração (incineração). Descarte de produtos excedentes e não recicláveis através de uma empresa de 
eliminação de resíduos. O descarte deste produto, soluções e quaisquer produtos a-deve estar sempre em conformidade com 
os requisitos de proteção ambiental e legislação para a eliminação de resíduos e qualquer exigências das autoridades 
estatais,regionais e locais. 
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. 
Observe todos os regulamentos federais, estaduais e locais ao descartar esta substância. A eliminação deve ser feita de 
acordo com as normas aplicáveis aos geradores de resíduos perigosos. 
Procedimento: Para descarte, incinere este material em uma instalação que está em conformidade com os regulamentos 
locais, regionais e estaduais. 
 
Métodos apropriados para a eliminação da embalagem: Cada embalagem utilizada deve ser energicamente lavada por 
três vezes; as águas de lavagem devem ser despejadas no depósito do pulverizador. 
 
Esta embalagem, uma vez vazia e lavada três vezes, fechada e inutilizada após a utilização do seu conteúdo, e fechada num 
saco, é um resíduo tóxico pelo que o usuário está obrigado a entregá-lo nos pontos de recepção autorizados do sistema de 
gestão integrada (VALORFITO), ou no ponto de venda onde adquiriu o produto. Não use recipientes para outros produtos. 
Observar as leis locais, regionais e estatais. 
 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 
14.1 Número da ONU: 3077 
 
14.2 ONU nome apropriado para embarque:  

ADR / RID: "UN3077, substância perigosa para o ambiente, sólida, n.s.a. (Fosetyl Al 80%) 9, III, (E)" 
IMDG: "UN3077, substância perigosa para o ambiente, sólida, n.s.a. (Fosetyl Al 80%) “. 

 
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 kg) 
 
Transporte marítimo (IMDG): poluente marinho IMDG (página): 9029. 
 
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 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). 
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Regulamento (UE) n º 830/2015, 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 Mercadorias perigosas (IMDG: International Maritime Mercadorias Perigosas) 
Regulamentos Mercadorias perigosas pela International Air Transport Association (IATA). 
 

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

 
 

SECÇÃO 16: Outras informações 
 
Causa da revisão: Eliminação de classificação da mistura e do rótulo elementos de acordo Directiva1999 / 45 / CE. Adaptação ao 
Regulamento 2015/830. 
 
-Declaração de perigo dos componentes na seção III: 
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H315: Provoca irritação cutânea. 
 
Outras frases: 
Não contaminar a água com o produto nem com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação do produto 
junto de águas superficiais / Evitar a contaminação através dos sistemas de esgoto de águas das explorações ou dos 
caminhos.). 
 
-A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada e inutilizada e colocada em sacos de recolha , devendo estes 
serem entregues num centro de recepção autorizado (VALORFITO); as águas de lavagem  deverão ser usadas na 
preparação da calda. 
 
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 oxigênio. 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. 
 
Conselhos relativos à formação: Fungicida sistémico para o combate aos fungos do género Phytophthora em citrinos, 
macieira e pereira. O usuário deve se referir a qualquer outro legislativo-lo conhecido. O produto é autorizado para 
utilização como fungicida e só pode ser aplicado de acordo com as instruções contidas no texto do rótulo aprovado. 
-Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto. 
-.Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
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- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. 
-Após o tratamento lavar cuidadosamente  as luvas, tendo o cuidado especial em lavá-las por dentro. 
- Intervalo de Segurança – 15 dias em citrinos, macieira e pereira  
-Na entrada do trabalhadores nas áreas tratadas durante 24 horas após a aplicação, estes deverão  usar luvas, camisa de 
mangas compridas e calças.  
- Tratamento de emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e o 
rótulo. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente), consultar 
imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.  
-A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada e inutilizada e colocada em sacos de recolha , devendo estes 
serem entregues num centro de recepção autorizado (Valorfito); as águas de lavagem  deverão ser usadas na preparação da 
calda. 
AVISO 
Para ser usado exclusivamente para os usos e condições estabelecidos neste rótulo. 
Qualquer pessoa que usa o produto é responsável por quaisquer danos causados por uma preparação inadequada. 
Cumprir com todas as informações contidas neste rótulo é essencial para garantir a eficácia do tratamento e evitar danos 
para as plantas, pessoas e animais. 
Não aplicar com aeronaves. 
Para evitar riscos para o homem e o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 
Operar na ausência de vento. 
Não venda a granel. 
O recipiente tem de ser esvaziado completamente disperso no ambiente. 
O recipiente não pode ser reutilizado. 
 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar 
a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. 

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE 
UTILIZAÇÃO. ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO 
Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-
lhe a embalagem ou o rótulo. 
 
Restrições à utilização: Esta ficha de segurança foi elaborada de acordo com o Regulamento (UE) Nº 2015/830 da 
Comissão de 28 de Maio de 2015, os critérios do Regulamento REACH 1907/2006/CE e Regulamento CLP  (UE) 
1272/2008. 
 
Os dados incluídos nesta folha de segurança baseiam-se nos mais avançados conhecimentos e são o mais exacto possível. 
São somente dados a título informativo. Não são constitutivos de garantia contratual das propriedades do produto. Não 
podem ser alterados nem transferidos a outros produtos. 
 


