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1.1 Identificador do produto: ALFIL DUPLO (350g/kg ou 35% p/p Fosetil Al + 350g/kg ou 35% p/p Mancozebe). 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas: é um fungicida 
sistémico que contém mancozebe , substância activa do grupo dos ditiocarbamatos, tem mobilidade ascendente e 
descendente e fosetil-aluminio, e está indicado para o controlo do míldio da videira. Pó molhável. 
 
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 emergência: Número Nacional de Emergência – 112 
 Centro de Informação Anti-Venenos – 808 250 143 

 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura:  
De acordo com as regras de classificação (UE), de 1272/2008 (CLP):  Toxicidade reprodutiva, Repro, Cat.2. Irritação 
ocular, Eye irrit, Cat.2. Perigoso para o ambiente aquático: Aquatic Chronic, Cat.1. Aquatic Acute, 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: 
H319: Provoca irritação ocular grave. 
H361d: Suspeito de afetar o nascituro. 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 
EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização  
 
Declarações de precaução gerais:  
P102: Manter fora do alcance das crianças. 
 
Declarações de prudência-precaução:  
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273: Evitar a libertação para o ambiente. 
P281: Usar o equipamento de protecção individual exigido. 
 
Declarações de prudência:Resposta: 
P391: Recolher o producto derramado. 
P308+P313: EM CASO de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
 
Declarações de prudência:Armazanamento:  

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 
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P405: Armazenar em local fechado à chave. 
 
Declarações de prudência:Eliminação: 
P501: Eliminar o conteúdo / recipientes de acordo com os regulamentos locais. 
 
Outras frases suplementares: 
SPPT2: A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotadado seu conteúdo, fechada, inutilizada e 
colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado. 
Spe3a: Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superficie.  
Este produto destina-se ao uso profissional. 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 143. 
 
2.3 Outros perigos: Efeitos da exposiçao: Irritaçao nos olhos.  
 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

COMPONENTES PERIGOSOS 
IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 
Nº Registro REACH 

%P/P 
CLASSIFICAÇÃO  

REGULAMENTO (CE) 1272/2008 [CLP] 

FOSETYL-ALUMINIUM 
ALUMINIUM TRIETHYL 

TRIPHOSPHONATE 
C6H18ALO9P3 

Nº CAS: 39148-24-8 
Nº CE: 254-320-2 

35%  Eye damage, Cat.1: H318 

Danger   

MANCOZEBE (*) 
MANGANESE ETHYLENEBIS 

(DITHIOCARBAMATE)(POLYMERIC) 

COMPLEX WITH ZINC SALT. 
8018-01-7 35% 

Repr. Cat. 2: H361d;  
Skin Sens. Cat. 1: H317;  
AquaticAcute Cat.1:H400 (M10) 

    Warning 
ALUMINIUM-TRI-ISOPROXIDE 555-31-7 / 209-090-8 1% Flammable solid, Cat.1: H228. 

Danger  
 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 
Recomendação geral: Afastar da área perigosa. Se sintomas aparecem e persistem, consultar um médico. 
 
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 imediatamente os olhos concienciosamente com muita água durante pelo menos 15 
minutos. Procure imediatamente os cuidados de um médico. Tratamento com oculista. 
 
4.1.3 Contacto com a pele: Tirar a roupa contaminada e lavá-la. Lavar com muita água e sabão (sempre que não haja 
queimaduras) durante 15-20 minutos, se for possível, com polietilenoglicol 400. Em seguida, lavar  a pele com abundante 
água. 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. 
Não se conhece antídoto especifico. Tratamento sintomático e contínuo.  
EM CASO de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos – 808 250 143. 
NÃO provocar vómitos. Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro antivenenos. 
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Manter o doente aquecido e em repouso. 
 

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

Sintomas: Os seguintes sintomas podem aparecer: 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. É 
moderadamente tóxico por ingestão. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: 
Tratamento: Lavagem gástrica não é por norma necessário. Se uma quantidade significante (um bom bocado) foi ingerida, 
fazer tomar carvão medicinal e sulfato de sódio. 
Não há antídoto específico. Tratar de acordo com os sintomas. 
 
 

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:  

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: usar um equipamento de respiração individual. 

Limitar o derrame dos fluidos de extinção. Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos 
cursos de água. 
 
Produtos de combustão perigosa: Na ocasião do fogo podem ser libertados por decomposição térmica, gases tóxicos 
como: Óxido tóxicos de Carbono Monóxido de carbono (CO), azoto, fósforo, enxofre, alumínio, sulfureto de carbono, 
sulfeto de hidrogênio(H2S) e Fósforo. 
 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: 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: Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas subterrâneas: 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: Usar um aspirador industrial adequado para remoção da substância 
ou recolher o produto derramado com material absorvente e tranferir o produto para contentores devidamente rotulados e 
herméticamente fechados. 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:  
Conselhos adicionais 
Informações para manuseamento seguro, veja secção 7. 
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Informações para equipamentos de protecção individual, veja secção 8. 
Informações para eliminação, veja secção 13. 
 
 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: Evitar o contacto com os olhos, pele e vestuário, utilizando vestuário 
adequado e observando as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos. Manusear afastado de faíscas, 
chama viva ou calor excessivo. Usar apenas em áreas providas de ventilação apropriada. Pode arder, porém não se inflama 
facilmente. As poeiras poderão formar misturas explosivas no ar. 

 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Armazenar as embalagens fechadas 
hermeticamente em lugar fresco e seco. Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado 
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. 

Não comer, beber ou fumar em locais onde se possa ocorrer contaminação com este produto. Manter afastado de alimentos, 
bebidas e rações para animais. 

 
7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s): Fungicida agrícola para uso profissional. Utilizar unicamente em culturas 
autorizadas, respeitando as doses e recomendações indicadas no rótulo da embalagem 
 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual 
 
8.1 Parâmetros de controlo: Limite de exposição: Os limites de exposição ocupacional estabelecidos por OSHA e 
ACGIH são para fosetil -Al: 10 mg/m³ (VLE-MP); TWA= 2mg/m3  
 

8.2 Controlo da exposição: 

Controlo da exposição profissional: Avaliação do risco: Em condições normais de utilização e de manipulação, 
o utilizador final deve remeter-se às indicações preconizadas no rótulo da embalagem. Seguir sempre as 
instrucções do fabricante no que concerne à utilização e manutenção dos meios de protecção.  
 

Protecção respiratória:.  
A protecção respiratória apenas deve ser utilizada para controlar o risco residual das actividades de curta 
duração, quando todas as medidas para reduzir a emissão na fonte tenham sido tomadas (p.e. contenção 
e/ou extracção localizada).  
 

 

Utilizar equipamento de protecção respiratória com filtro para partículas (factor de protecção 
10) conforme a norma europeia EN149FFP2 ou EN140P2 ou equivalente na carga / mistura, 
aplicação. Equipamento respiratório individual autónomo em caso de sinistro e e eliminação 
do fungicida. Sistema de ventilação geral para diminuir a concentração no ar. 

 
Protecção das mãos: 

 

Luvas de PVC ou qualquer outro material plástico ou  de borracha nitrílica identificadas com 
o símbolo CE ou equivalentes (espessura mínima de 0,40 mm). Lave-as quando estiverem 
contaminadas. Coloque-as no contentor de lixo apropriado caso estejam contaminadas por 
dentro, perfuradas ou caso a contaminação exterior não possa ser removida. Lave sempre as 
mãos antes de comer, beber, fumar ou antes de ir à casa de banho. 

 
 
 
Protecção dos olhos: 

 

Óculos ou máscara ajustados ao contorno do rosto para evitar os salpicos resistentes ao pó de 
produtos químicos de acordo com EN 166 (domínio de utilização 5 ou equivalente). Evitar 
usar lentes de contacto 
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Protecção da pele e do corpo:  

 

Vestuário adequado e avental impermeáveis, que não acumulem pó: Fato de macaco de 
manga comprida (uma bata standart e fardamento do tipo 3) e botas resistentes a produtos 
químicos. Mudar de roupa se se contamina com produto.. 
Utilizar duas camadas de roupa sempre que possível. As batas de Poliester/ Algodão ou 
Poliester total deverão ser utilizadas sob o fato de protecção química e ser frequentemente 
tratadas por uma Lavandaria Industrial 
Medidas de higiene 
Remover imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes de voltar a utilizar. 
Lavar-se após o manuseamento, especialmente as mãos e partes do corpo que possam ter 
estado expostas, tomar ducha conforme o caso.. Lavar a roupa separadamente antes de 
voltar a utilizá-la. Instalar chuveiros de segurança e dispositivos para lavar os olhos. Não 
fumar, nem comer ou beber durante o manuseamento do produto. 

 
- Controlo da exposição do ambiente: Não fazer aplicações imediatamente após chuva ou rega, quando haja 
orvalho sobre as plantas, nem com ambiente muito seco ou temperaturas elevadas. Evitar a contaminação de 
águas.  

 
SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base: 
Aspecto. Estado físico. Cor: Pó de cor amarelado claro. 
Odor: Inodoro 
pH: (1% em água) 3 - 5 
Ponto de fusão: Não aplicável. Descompõe-se sem fundir. 192-204 ºC. 
Ponto de ebullição: Não aplicável. 
Ponto deinflamaçao: Não inflamável. 
Auto-inflamabilidade: Não auto-inflamável. 
Pressão de vapor(25ºC): Não aplicável. 
Densidade relativa(20ºC): 0.400-0.600  g/cc 
Cfte. partição n-Octanol / Água: K ow log P (Fosetil Al téc.): -2,7 (pH4); K ow log P (mancozebe téc);= 1,34 (22-                      
25ºC) 
Solubilidade: 
-Hidrossolubilidade: Dispersivel na água, em dose de campo. 

-Lipossolubilidade (concretizar o óleo dissolvente): Solubilidade em acetona (20ºC): Insolúvel. 
Viscosidade: Não aplicável  
Densidade de vapor: NDD. 
Miscibilidade: Pó dispersivel na agua em dose de utilização no campo. 
 

9.2 Outras informações: NDD 

 
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reactividade: Capacidade própria de aquecimento: Pode se autoinflamar em caso de armazenamento em massa a 
temperatura elevada. 

 

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 reações perigosas: Não se dão reacções perigosas de polimerização em condições normais de 
aplicação e utilização. Com oxidantes fortes há perigo de incêndio e explosão do produto técnico. Em contacto com ácidos 
liberta gases muito tóxicos. 
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10.4 Condições a evitar: Proteger da humidade,  oxidantes fortes,  condições alcalinas, luz solar, calor, temperaturas 
elevadas e fontes de inflamação.  

 

10.5 Materiais incompatíveis: Evitar agentes oxidantes fortes, condições fortemente ácidas e alcalinas. 

 
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. 
 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:  

 
11.1.1 Toxicidade aguda: 
 

Toxicidade aguda Fosetyl-Al Técnico Mancozeb técnico Alfil Duplo  
INHALAÇÃO: CL 50 (4 h) (ratazana) >1,73 mg/l aire > 5,14 mg/L 5,105 mg/L 
DERMICA: DL 50 (ratazana) >2000 mg/kg > 10000 mg/kg >2000mg/kg 
ORAL: DL 50 (ratazana) >2000 mg/kg > 5000 mg/kg >5000mg/kg 

 
11.1.2 Irritação: 
Irritação dos olhos (coelho) irritante: irritante. 
Irritação da pele (coelho) não irritante.  
 
11.1.3 Corrosividade: não há evidência deste efeito. 
 
11.1.4 Sensibilização: Sensibilização de pele (test de maximização em cobaias, M & K test): não e um sensibilizador de 
pele  
 
11.1.5 Toxicidade de dose repetida: não há evidência deste efeito. 
 
11.1.6 Carcinogenicidade: Conclusão / Resumo. Não há efeitos cancerígenos conhecidos. 
 
11.1.7 Mutagenicidade: Conclusão / Resumo: Não há efeitos mutagênicos conhecidos nem genotoxics 
 
11.1.8 Toxicidade para a reprodução: Conclusão / Resumo Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos 
na descendência.  

 
11.2 Efeito em vias prováveis de exposição: 

Inalação: Não toxico por inalação.  
Ingestão: Não toxico por ingestão.  
Contacto com a Pele: Não irritante e não sensibilizante. 
Contacto com os Olhos: irritante. 
 

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: sensibilização, narcoses, carcinogéneses, mutagéneses, 
toxicidade para a reprodução: desenvolvimento e fertilidade. 
 

Imediatos: Não disponível 
Crónicos: Não disponível 
 

11.5 Efeitos interativos: Não disponível. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 
 
12.1 Toxicidade:  

Toxicidade Aquática:  
Aguda: 

Fosetyl Al: 
Toxicidade Peixes: Não verter nos rios.  
LC50 (96 h) para truta arco iris (Oncorhynchus mykiss) LC50 (48h.): 213 mg / l 
Toxicidade Daphnia: Daphnia magna (48 h.) EC50 (Pulga-d'água ): 37 mg / l 
Toxicidade Algas e Outras plantas aquáticas: (Scenedesmus subspicatus)> 16 mg / l  
 
Mancozebe:  
Toxicidade em peixes: LC50 (96 horas), truta arco-íris de 1,0 mg / l. 
Toxicidade para dáfnia (Daphnia Magna), EC50 (48h.): 3,8 mg / l 
Toxicidade em algas e outras plantas aquáticas: Selenastrum capricornutum EC50 (célula 
120h.densidad): 0,044 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: Mancozebe: foram observadas reduções de nitrificação e população de organismos do solo 
e de nitrificação do solo em doses 10 vezes mais elevados do que os normalmente utilizados no campo. 
Macroorganismos: Mancozeb é de baixa toxicidade para minhocas. Fosetil-Al é de baixa toxicidade para 
minhocas e organismos do solo 
 

Toxicidade sobre outros organismos relevantes para o meio ambiente: 
Toxicidade aves: DL50 (codorniz bobwhite): >8000mg/kg  
Toxicidade abelhas: Não deve causar problemas usado de forma adequada. 
 

 Fosetyl Al Mancozeb 
DL50 (96 h) oral abelhas: >461.8  µg/abelha >209 µg/abelha 
DL50 contato abelhas: >1000 µg/abelha >400 µg/abelha 

 
Toxicidade plantas: Não disponível 

 
12.2 Persistência e degradabilidade: Fosetyl-Al era rapidamente degradada no solo com DT50 < 1 d. a 20º C (10 solos). 
Fosetil-AL: Muito baixa persistência no solo (20 ° C primeira ordem DT50 <1 dia). E uma rápida dissipação no solo 
MANCOZEBE: rapidamente degradados no meio ambiente por meio de hidrólise, oxidação, fotólise e metabolismo. Solo 
DT50 <1 dia (média de 20 º C). DT50=1.8 h. (1-3 h) a 20°C e ETU (Mancozeb metabolito) DT50= 2 h. 
 

12.3 Potencial de bioacumulação: O coeficiente de partição n-octanol/água do fosetyl Al é Kowlog P = -2,1e de 
mancozebe é: Kowlog P = 1,33. 

 
12.4 Mobilidade no solo: Não há risco de lixiviação na profundidade. Tanto a substancia ativa mancozebe como os seus 
metabolitos são considerados imóveis. (Koc 998 ml/g (ave., 4 soils) and water solubility 2-20 mg/l). 

FOSETYL-AL: Muito alta mobilidade no solo. Koc 0,1 ml / g, e solubilidade em água em torno 110 g/l (20ºC e pH 5.1/ 6/ 
8.6) 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: Não há dados disponíveis. Estes produtos não contêm compostos 
classificados como PBT e mPmB. 

 

12.6 Outros efeitos adversos: Não há dados disponíveis. Estes produtos não contêm compostos classificados como com 
um potencial de destruição do ozono 
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SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de residuos: 

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. Incineração com 
equipamento de lavagem de gases ou entrega em local autorizado. Observar as leis locais e estatais. 
 
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 
(VALORFITO), ou no ponto de venda onde adquiriu o produto: prévia inutilização da embalagem vazia. 
 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Número ONU: 3077. 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU:  
ADR /RID: UN 3077; substância perigosa para o ambiente, sólida, n.s.a. (fosetyl Al+mancozebe);9; III; (E). 
IMDG: UN 3077; substância perigosa para o ambiente, sólida, n.s.a. (fosetyl Al+mancozebe). 9; III. 

 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: 9. 

14.4 Grupo de embalagem: III. 

14.5 Perigos para o ambiente: 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. 
Denominação IMDG: substância perigosa perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, N.S.A., (fosetyl 
Al+mancozebe). 
Transporte aéreo (IATA): substância perigosa perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, N.S.A., (fosetyl 
Al+mancozebe). 
 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convenção MARPOL 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). 
Regulamento (UE) n º 2015/830, 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). 
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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 e Regulamento 2015/830. 
 
Bancos de dados pesquisados:  
 
Bancos de dados pesquisados: 
FEIN: Sistema Europeu de Informação de Produtos Químicos; 
http://www.eu-footprint.org/ppdb.html dados sobre as propriedades pesticidas. Banco de dados compilado pela 
Universidade de Hertfordshire. 
AGRITOX - Base de dados sobre as substâncias activas e fitossanitárias; 
Banco de dados de pesticidas da UE. 
Referências de publicações: 
"The Pesticide Manual", 17 ª Edição, Editor: JA Turner. 
DAR (2000). Monografia de Mancozeb 
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. 
 
 
Declaração de perigo dos componentes na secção 3 
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H361d: Suspeito de danificar o feto. 
H400: Muito tóxico para os organismos acuáticos. 
H228: sólido inflamável. 
 
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. 
 
Conselhos relativos à formação: Fungicida agrícola. 
 
USO RESERVADO A AGRICULTORES E APLICADORES PROFISSIONAIS em plantações agrícolas e culturas 
autorizadas especificadas no rótulo. 
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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 
 
 
Restrições à utilização: Esta ficha de segurança foi elaborada de acordo com o Regulamento (UE) Nº 2015/830 da 
Comissão de 20 de Maio de 2010, 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. 
 


