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

 

1.1 Identificador do produto: AFROMYL. 

Teor em substância activa: 100 g/L ou 9.62 % p/p de Oxamyl. 

 

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

 

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: Instituto Nacional de Emergência Medica– 213 508 100. 

               Centro de Informação Antivenenos: Telef: 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 aguda, Cat.1, Toxicidade aguda, 

Cat.2, Aquátic crônica, Cat 2.  

 

2.2 Elementos do rótulo:  

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

Pictograma: 

 
 
Palavra-sinal: Perigo. 

 

Frases de perigo: 

H300: Mortal por  ingestão. 

H330: Mortal por inalação. 

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

Declarações de prudência-gerais:   

P102: Manter fora do alcance das crianças. 

 

Declarações de prudência-precaução:  

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280: Usar luvas de protecção e vestuario de protecção. 

 

Declarações de prudência-Resposta: 

P330: Enxaguar a boca. 

P391: Recolher o producto derramado. 

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 

ou um médico. 

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 

dificulte a respiração. 

 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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Declarações de prudência-Armazanamento:  

P405: Armazenar em local fechado à chave. 

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 

 

Declarações de prudência-Eliminação:  

P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resiudos perigosos. 

 

Outras frases: 

EUH401: PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPETAR AS 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. 

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. 

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 

SP1: NÃO CONTAMINAR AS ÁGUAS COM ESTE PRODUTO OU COM A SUA EMBALAGEM. (Não limpar o 

equipamento de aplicaçao perto de águas de superficie. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das 

explorações agrícolas e estradas). 

Spe8: Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto 

durante a floração no periodo em que a estufa está pacialmente aberta. 

Spe2: Para proteção das águas subterráneas, não aplicar este produto em solos ácidos e em solos que contenham uma 

percentagem de areia superior a 80 %. 

SPPT1: A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo 

estas serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação de 

calda. 

SPoPT2: Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de manfas compridas, calças, meias 

e sapatos ou botas de borracha. 

SPoPT4: O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda. 

SPoPT6: Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em 

lavar as luvas por dentro. 

Spo5: Arejar bem as estufas tratadas antes de nelas voltar a entrar. 

 

Este produto destina-se a uso profissional. 

Respeitar um período de 24 días antes de permitir a reentrada de insetos polinizadores e 73días para a introdução de insetos 

auxiliares. 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos: Telef: 808 250 143. 

 

2.3 Outros perigos: Nenhum. 

 

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

COMPONENTES PERIGOSOS 

IDENTIFICADORES 

NºCAS / NºCE 

Nº Registro REACH 

%P/V 

CLASSIFICAÇÃO  

REGULAMENTO (CE) 1272/2008 

[CLP] 

OXAMYL 

N,N-dimetil-2-metil-

carbamoiloxiimino-2-

(metiltio)acetamida 

C7H13N3O3S 

23135-22-0 / 245-445-3 10 % p/v 

Acute tox, Cat. 2: H330 
Acute Tox, Cat. 2: H300 
Acute tox, Cat.4: H312 

Aquatic Chronic, Cat 2: H411 

  DANGER   

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
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SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

 

Geral: NÃO DEIXE O afectado em qualquer momento. Em caso de ingestão, contato com os olhos e / ou inalação 

procurar aconselhamento médico que mostra a etiqueta do produto ou esta MSDS. Remover a pessoa do perigo. Manter 

a pessoa em repouso longe da fonte de contaminação. Retirar a roupa contaminada. Não é permitido fumar, beber ou 

comer. Se os sintomas desenvolver e persistir, consulte um médico. Coloque a pessoa em posição de segurança em caso 

de perigo de perda de consciência. A resposta deve evitar ser a roupa contaminada e deve usar equipamento de 

protecção individual. Aplicar respiração artificial, se necessário, mas deve tomar precauções para evitar a contaminação 

do socorrista. 

 

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. 

Manter o paciente sob observação durante pelo menos 24-36 horas. 

 

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:  Nunca dê nada pela boca. Enxaguar a boca com água. Em caso de ingestão, não provocar o vômito ou 

dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vómito sem conselho médico. Atenção: Risco de 

pneumonia química causada por aspiração. Mantenha percosi limpar o ar em caso de vômito. Controlar a respiração. Se 

necessário, a respiração artificial. controle da pressão arterial. Se uma pessoa inconsciente, deitado sobre o lado com a 

cabeça mais baixa do que o resto do corpo e os joelhos ligeiramente. Mantenha o paciente em repouso. Manter a 

temperatura corporal. Obter atenção médica imediata. Levar o paciente para o hospital mais próximo e, quando 

possível, tomar a embalagem ou o rótulo. Tratamento sintomático e de suporte. Em caso de ingestão, considere 

endoscopia. Controlar a respiração. Practicare respiração artificial, se necessário. NÃO DEIXE vítima sozinha. 

 

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

Sintomas: inibidor da acetilcolinesterase. 

 

Sintomas muscarínicos: distúrbios de acomodação, ambliopia, miose, lacrimejamento, salivação e broncorréia com  

broncoespasmo, vómitos, diarreia, bradicardia. 

 

Sintomas nicotínicos: tremores e fibrilação musculares, convulsões, hipertensão, taquicardia, paralisia flácida generalizada,  

colapso cardiovascular. Chamar centro anti-venenos. 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necesários: 

Para avaliar o desempenho de uma endoscopia gastrointestinal. Em caso de ingestão, o estômago deve ser esvaziado por 

lavagem gástrica sob supervisão médica. lavagem gástrica utilizando um tubo endotraqueal com solução salina normal 

ou 5% de bicarbonato de sódio, seguido por administração de carvão activado e sulfato de sódio salino catárticos. A  

lavagem gástrica deve ser realizado por pessoal médico qualificado. 

 

Tratamentos específicos: Não há antídoto específico: Administrar sulfato de atropina como antídoto até atropinização 

completo (1,2 a 2,0 mg IV a cada 10-30 minutos). 2-PAM pode ser usado como um antídoto em combinação com o 

sulfato de atropina, mas não deve ser usado sozinho. 

Não permita que uma exposição posterior à qualquer inibidor de colinesterase até que a recuperação esteja assegurada. 

Mantenha atropinização até que o paciente se recupera. Verifique cianose. 

Contra-indicações: oximas (pralidoxime), succinilcolina e outros agentes colinérgicos estimulantes respiratórios e 

fisostigmina. terapia de morfina é contra-indicada. Contactar especialista em tratamento de veneno se grandes 

quantidades foram ingeridas ou inhalado sintomático. E continuaram o tratamento. 
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SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1 Meios de extinção:  

Meios de extinção adequados: pulverização de água. O dióxido de carbono. extintores de pó químico seco. Espuma. 

Meios de extinção no adequados:  Não use pressão do jato de água. Por razões de segurança, para evitar o uso de 

cursos de água e pressão da água (risco de contaminação). 

 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:  

Nenhum fogo ou explosão específico. Evite inalar o fumo ou emanações. 

Perigosos produtos de decomposição térmica: fumos possíveis tóxicos em caso de incêndio: monóxido de carbono e de 

enxofre tóxico, óxido nítrico. 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

Medidas especiais para os bombeiros: Não usar lentes de contato. Evitar o contato com os olhos ea pele. Mantenha as 

pessoas desnecessárias. Sem qualquer acção que imponha um risco pessoal ou sem formação adequada deve ser 

realizada. Remover os recipientes da área de incêndio, se possível. Não deixar o material com jatos de alta pressão 

(risco de contaminação). Para arrefecer bateria/ contentores: pulverizá-los com água. O escoamento de controle de fogo 

pode ser um perigo de contaminação. Contenha e mantenha a água e outros materiais utilizados para combate a 

incêndios para posterior descarte. 

Evitar a inalação de fumos tóxicos em caso de incêndio.  

Sistemas de protecção specialy para bombeiros: devem usar equipamentos de proteção adequados e auto-completa com 

aporto ar independente (SCBA) com uma máscara completa operado em roupas de pressão positiva retardante de fogo 

(incluindo capacetes, luvas e stivalli de proteção) em conformidade com a norma europeia EN469 proporciona um nível 

básico de proteção no caso de incidentes químicos. 

Informações adicionais: chamar os bombeiros em caso de incêndio relacionados com os pesticidas, a menos que o fogo 

é pequeno e imediatamente controlável. Se isso pode ser feito com segurança, remova os recipientes intactos da 

exposição ao fogo. Não há contaminação da superficie/ público de água subterrânea, esgoto ou dreno. Não deitar em 

drenos/ cursos de água combate a incêndios. Eliminar resíduos do incêndio ea água contaminada, como recomendado 

pelo código de conduta para a utilização de resíduos de produtos para a proteção. 

Riscos específicos: fumaça de um incêndio pode formasi fumos tóxicos. As águas extinzione são tóxicos para o meio 

ambiente. 

Produtos de combustão perigosos: Podem formar fumos, vapores e gases tóxicos, tais como óxidos de COx, SOx y 

NOx. 

 

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: Desligue qualquer chama e  

afastar qualquer fonte de calor ou de ignição do local do acidente.  

 

Precauções individuais: Evitar o contacto prolongado com o produto e roupas contaminadas. Mantenha uma distância 

mínima de segurança. Não respirar os aerossóis, vapor e poeira. Não use lentes de contato. Evitar o contacto com a pele.  

Mantenha as pessoas desnecessárias. 

 

Para os "pessoal da não emergência": Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação 

adequada. Evacuar áreas circundantes. Mantenha o pessoal afastado desnecessário e desprotegido. Não tocar ou 

caminhar sobre material derramado. Providenciar ventilação adequada. Equipamento máscara adequada quando a  

ventilação for inadequada. Use equipamento de protecção individual. 

 

Para o pessoal de emergência: Manter contra o vento. Evite respirar os vapores, aerossóis e poeira. Não use lentes de 

contato. Evitar o contacto dos derrames de produtos com pele. Manter as pessoas longe de fugas desnecessárias. Não 

comer, beber ou fumar durante o trabalho ou lidar com o material derramado. Use roupas de proteção necessário. Se 

seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações na Seção VIII relativos 

aos materiais adequados e não adequados. Verdere também as informações "para não-emergência." 
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equipamento de protecção: Usar vestuário de protecção (macacões, luvas e botas de borracha). Usar equipamento 

respiratório adequado. (Verdere Seção VIII). 
 

6.2 Precauções a nível ambiental: Isolar e limitar a área através de uma barragem de seleção para evitar o desperdício 

Que e água utilizada na limpeza, que atinge a superfície da água, drenagem ou no subsolo, porque o produto é tóxico  

Para os organismos aquáticos. 

 

Recolher o produto derramado em recipientes e / ou recuperação da eliminação seco, limpo, selado e adequado. 

Mantenha pessoas e animais longe do derramamento. Evite a dispersão do produto derramado e entre em contato com o 

solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informar as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental 

(esgotos, vias fluviais, terra ou ar) e se houver qualquer acidente vazamento. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Pare o vazamento, se você pode fazê-lo sem risco. Coloque 

embalagem quebrado em uma posição adequada para minimizar as perdas. Usar água pulverizada para reduzir os 

Vapores. Não tocar o material derramado. 

 

Derramamento de pequenas proporções: Recolha o material derramado com material absorvente (areia, diatomite, 

aglutinante universal). Não tocar o material derramado. Pare o vazamento, se você pode fazê-lo sem risco. Usar água 

pulverizada para reduzir os vapores. Posicionamento do produto derramado em recipientes e seco adequado, e tirar da  

Área contaminada. 

 

Derramamento de grande escala: a área do derramamento Isole e dique para eliminação posterior, longe da área 

contaminada. Lavar a área com água e sabão e recolher a água de lavagem em recipientes secos limpo e adequado para 

descarte. 

Descontaminar todos os instrumentos, equipamentos e materiais de limpeza utilizados. Remover os recipientes da área 

de derramamento. Vacuum chupar ou varrer o material e coloque em um recipiente de resíduos rotulados. 

Todos os resíduos serão colocados em recipientes adequados, não quebrado, será selado e transportado em um lugar 

seguro para eliminá-los. Descarte de resíduos em um operador de eliminação de resíduos licenciado. 

 

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 8). Tome precauções para o manuseio seguro dos produtos em pó; (vestuário, aventais, luvas 

resistentes a produtos químicos, máscara). Evitar o contacto com os olhos, pele ou roupa. Use apenas com ventilação 

adequada. Armazenar na embalagem original. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e pode ser perigoso. Não 

reutilizar o recipiente. Observar as precauções habituais para o manuseamento de produtos químicos. Mantenha longe 

de faíscas, chamas, calor excessivo e da luz solar. Não são necessárias precauções especiais ao manusear paletes ou 

contentores selados e embalados. 

 

Conselhos gerais sobre higiene ocupacional: Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Lave o rosto e as mãos 

antes mangiere, beber ou fumar. Retirar a roupa contaminada e equipamento de protecção antes de entrar nas zonas de 

refeições. Veja também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene. 

Use equipamento de proteção pessoal. Utilize apenas equipamento limpo. Providenciar uma adequada ventilação em 

locais onde se formem poeiras. Não respirar a poeira ou a névoa. Utilizar máscara adequada quando a ventilação 

inaguata. 

Preparar uma solução de trabalho, tal como indicado no rótulo e / ou instruções de utilização. apenas pode usar soluções 

preparate trabalho. Não exceder os limites de exposição ocupacional, se for o caso (ver secção 8). Para a protecção 

individual ver secção 8. 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Armazenar de acordo com os 

regulamentos locais. Armazene no recipiente original protegido da luz direta em uma área seca, fresca e bem ventilada, 
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distante de materiais incompatíveis (veja seção 10) e alimentos e bebidas. 

 

Manter fechado. Mantenha o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os contentores 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. Manter os recipientes em bem-que-

usos em um, fresco, seco e bem ventilado seguro, fora do alcance das crianças. 

Manter afastado de materiais incompatíveis, oxidantes fortes ou em condições extremamente quentes. Manter longe de 

fontes de ignição, chamas e faíscas. Não comer, beber ou fumar nas áreas que possam estar contaminadas com o 

produto. 

Não contaminar a água, fertilizanti, alimentos ou forragem. Não na loja em casa. Armazenar em locais com acesso 

limitado. Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. Mantenha fora da luz solar directa e de temperaturas 

extremas. 

 

7.3 Utilização (ões) final (is) específica (s): Insecticida-nematicida para uso profissional. Use apenas para as culturas e 

recomendações respeitando a dose autorizada indicada no rótulo. Condições de armazenagem segura, incluindo 

eventuais incompatibilidades. Use limitada aos agricultores e aplicadores profissionais. 

Estável durante pelo menos 2 anos quando armazenadas fechadas e à temperatura ambiente na embalagem original. Os 

produtos fitofarmacêuticos são abrangidas pelo Regulamento (CE) nº1107 / 2009 

Mitigação do risco no manuseio: Lave as roupas de proteção após o uso. Manipular a embalagem do produto com 

cuidado, evitando-se, durante o transporte, esmaga com produtos mais pesados, e não deixá-lo cair. 

Antes de aplicar o produto accertarse que o dispositivo que você deseja usar para isso é certo e ele está em perfeitas 

condições. 

Siga-lhes instruções para a preparação do produto indicada no rótulo. 

marcam áreas tratadas, proibiu-os para as pessoas que não usam equipamentos de proteção. 

Lavar cuidadosamente (duche, banho, lavagem do cabelo), uma vez que a manipulação. Trocar de roupa. 

limpeza completa de equipamentos e meios de protecção e dos materiais contaminados. 

Armazenamento: Armazenar em local seco, geada colocado em uma loja de pesticidas adequado, afastado de alimentos, 

bebidas e rações para animais. 

 

 

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 o ACGIH.  

 

8.2 Controlo da exposição: 

Controlo da exposição profissional: Avaliação do risco. 

 

Protecção respiratória:  

 

 

Aparelho respiratório auto-suficiente em caso de um acidente durante a carga / mistura, 

aplicação, reparação e eliminação de pesticidas). o sistema de ventilação geral para reduzir o 

nível de concentração de ar. Siga sempre as instruções producto em relação à utilização e 

manutenção dos aparelhos respiratórios. 

Fabricação e processamento de trabalho: máscara com filtro de partículas FFP3 (EN149). 

Misturadores e carregadores devem usar: máscara com filtro para vapores A3 (EN141). 

Mochila / mochila usada: Meia máscara com um filtro de partículas P3 (EN143). Equipe 

respirador pessoal independente em caso de catástrofes e de carga / mistura, aplicação, 

reparação e eliminação de pesticidas. o sistema de ventilação geral de reduzir as concentrações 

no ar. 

 

 

 

 

 

 



 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Folha 7 de 13 

Nome do Produto: AFROMYL 
Nº Código Revisão Data 

Nº de Registro: 0824 HS-7190 0 30-11-16 

 

REFERENCIA H.D.S.3 

Protecção das mãos:  
 

 

Guante marca CE impermeável protetora borracha nitrílica de acordo com EN374 padrão 

(espessura de 0,30 milímetros, Class 6). Enxágüe em caso de contaminação. Descarte quando 

contaminadas por dentro, perfuradas ou caso a contaminação exterior não pode ser removido. 

Siga as instruções sobre a permeabilidade e o tempo de operação fornecidas pelo fornecedor 

das luvas. Também levar em consideração as condições locais específicas em que o produto é 

utilizado, como o perigo de Tagle, abrasão e do tempo de contato. 

Deve verificar a adequação de luvas com os fabricantes antes do uso. As luvas devem ser 

descartadas e substituídas se há sinais de degradação ou avanço químico. Devem ser usadas 

luvas menos de 35 cm de comprimento e dentro da manga da roupa. Antes de retirar as luvas 

limpá-los com água e sabão. 

 

Protecção dos olhos:  

 

Use óculos de segurança de proteção com anteparos laterais (quadro óculos) (EN 166) para 

evitar sprays químicos resistentes à poeira e solventes orgânicos. Evite usar lentes de contato. 

 

 

Protecção da pele e do corpo:  
 

   

Usar vestuário de protecção e um avental impermeável acumula poeira e resistente a produtos 

orgânicos: mono standard (tipo de alimentação 5-6), mangas compridas (algodão) fato de 

protecção química com botas resistentes a produtos químicos. 

1) Produção e processamento de trabalho: Tipo completa 5 (EN13982). 

2) Mixer e carregadores devem usar: Tipo completa 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) 

avental e botas de goma de borracha ou plástico-borracha (com calça as botas). 

3) aplicação Spray: ao ar livre ou com efeito de estufa. 

- Outdoor: 

mochila / mochila usada: botas de borracha ou plástico. On request (horticultura / campo): 

attrezatura completa, tipo de vestuário de proteção de 4 (EN14605). 

Mudando vestido se contaminado com o produto. Lavarse depois de manusear, 

especialmente as mãos e partes do corpo que tenham sido expostos, se necessário, tomar 

um banho. Lave a roupa separadamente profissionalmente, e, muitas vezes antes da 

reutilização. Instale doce Segurança e instalações de lavagem dos olhos. Não fumar, 

comer e beber durante o manuseio. 

 

 

- Outras medidas de protecção geral: Ter ao alcance os peri adequadas de lavagem dos olhos e dispositivos de pele 

em caso de acidente. Trabalhar em áreas bem ventiladas e longe de fontes de pontos de ignição. sempre downwind 

trabalho. Evitar o contacto com a pele. Desligue qualquer chama e evitar as fontes de ignição. Não colocar panos de 

limpeza empapados com o produto em seu bolso. Evite o contato prolongado com o produto. 

- Controlo da exposição ambiental: Observe as precauções normais quando se trabalha com esses produtos. 

- Riscos ambientais: Evitar a contaminação dell'acque. Tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos 

nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

- Mitigar os riscos no manuseio: os espaços de trabalho: Forneça ventilação natural ou mecânica, verificar as fontes de 

ignição, as medidas de controle de fogo e a disponibilidade de doce e lava-olhos. Lavar depois de manusear, 

especialmente as mãos e partes do corpo que estão expostas status. Lave a roupa separadamente antes da reutilização. 

Não fumar, comer ou beber durante o manuseamento do produto. 

A debe aplicador de usar roupas adequadas, luvas e proteção respiratória durante a mistura / carga e limpeza do 

equipamento e durante a aplicação. 

Não entra o raccoto até que o produto é seco. 

SPO2: Lave as roupas de proteção após o uso. 
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SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base: 

Aspeto: Líquido transparente roxo-violeta. 

Odor: Suave. Enxofre característica. 

Limiar olfativo: Não disponível. 

pH: 5.5-7.5 (1%). 

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não se aplica. É um líquido. 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:  Não disponível. 

Ponto de inflamação: Não inflamável. (>61 ºC). 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido, gás): No Inflamable. 

Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade: Não disponível. 

Pressão de vapor (25ºC): Não disponível. 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade relativa (20 ° C): 1.037-1.042g/cc. 

Solubilidade (s): 

-Lipossolubilidade (concretizar o óleo dissolvente): Não disponible. 

Coeficiente de  repartição n-Octanol / Água:  log P ow = -0,44 (pH 5) (oxamilo técnico). 

Temperatura de autoignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: 4,54 cps (fuso de 1,50 rpm). 

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: Nemhum. 

 

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

 

10.1 Reactividade: Emissão de gases tóxicos em caso de incêndio. Sem polimerização perigosa. 

 

10.2 Estabilidade química: Estável em condições normais de pressão e temperatura. 

 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Em condições normais de armazenamento e uso, reacções perigosas não 

verifiano. Produto decompõe com emissão de fumos tóxicos a altas temperaturas. Não por polimerização ou produzir 

reacções perigosas. 

 

10.4 Condições a evitar: Evitar o contato com calor excessivo, fagulhas, chama aberta ou outras fontes de ignição. O 

princípio técnico é tóxico por ingestão e inalazione.Evitare respirari de vapores e contato com Ochi e pele. Evite a 

contaminação da água. Evitar o contacto com oxidantes fortes. 

  

10.5 Materiais incompatíveis: Incompatível com agentes alcalinos e oxidantes fortes. 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos: Em caso de incêndio, você pode libertar fumos tóxicos de monóxido de 

carbono e óxidos de azoto e de enxofre, se o produto queima. Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo 

com as instruções. 
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SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:  

 

11.1.1 Toxicidade aguda: 

 

  OXAMYL AFROMYL 

Toxicidade aguda – ORAL 

DL 50 mg/kg p.c. (ratos) 

♂: 3.1 

♀: 2.5 

5 mg/kg  H300(OECD 423) 

Toxicidade aguda – DERMO 

DL 50 mg/kg p.c. (ratos) 

♂:5027 

♀:>2000 

>2000 mg/kg  (OECD 402) 

Toxicidade aguda – INALAÇÃO 

CL 50 mg/L 4h.  (ratos) 

0.056 NDA (*)  H330 

 

(*) Oxamil 10% SL não contém qualquer coformulante com classificação quanto à toxicidade aguda por inalação. No 

entanto, a substância activa oxamil é classificado como muito tóxico por inalação (H330), com uma DL50 oral aguda 

em ratos de 0056 mg / l de ar. Por conseguinte, uma vez que o ingrediente activo está presente na formulação a uma 

concentração limiar% maior do que 7 (w / w), em conformidade com a directiva 1999/45 / CE formulação oxamil 10% 

SL requer classificação como -muito frase tóxico T + risco R26. Nos termos do regulamento CE 1272/2008, a 

estimativa de toxicidade aguda da formulação oxamil 10% SL é calculado como 0,58 g / ml e, em seguida, a formulação 

é classificada como Categoria 3, H331: tóxico se inalado. No entanto, de acordo com o Regulamento CE 1272/2008 CE 

para formulações com classificação como tóxico T + -muito com a frase de risco R26, re-classificação em uma 

categoria mais grave é o caso, portanto, a formulação oxamil 10% SL é classificada como categoria 2, H330: fatal se for 

inalado. 

 

11.1.2 Irritação: 

 

 OXAMYL AFROMYL 

IRRITAÇÃO OCULAR 

(coelhos) 

Não irritante. (♀) Levemente irritante 

IRRITAÇÃO CUTÂNEA 

(coelhos) 

Não irritante. (♂) Não irritante. (♀) 

 

 

11.1.3 Corrosividade: Não corrosivo. 

11.1.4 Sensibilização: Não sensibilizante. 

11.1.5 Toxicidade crónica: Não disponível. 

11.1.6 Carcinogênese: Não disponível. 

11.1.7 Mutagenicidade:  Não disponível. 

11.1.8 Toxicidade reproductiva: Não disponível. 

 

 

11.2 Efeito em vias prováveis de exposição: 
Inalação: Muito tóxico por inalação. Pode causar irritação respiratória. 

Ingestão: Muito tóxico por ingestão. Pode causar irritação do trato digestivo. 

Contato com os olhos: Nenhum. 

Contacto com a pele: Nenhum. 

 

11.3 Sintomas relacionados com as informações físicas, químicas e toxicológicas: Verdere subseção 4.2. Não é 

propensos a desenvolver sintomas apenas os sintomas acima, na Seção III: Irritação dos olhos e mucosas. Respirtatori e 

distúrbios gastrointestinais. 

 

11.4 Efeitos cronicamente atrasados e exposição imediata: Não há dados disponíveis. Muito tóxico por inalação para 

a ingestão. 

 

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

 

12.1 Toxicidade: 

 

Toxicidade Acuática aguda: Tóxico para os organismos aquáticos. 

 

- OXAMYL: 

Toxicidade Peixe: LC50 (96 h) trota iridea (Oncorhynchus mykiss) = 3.13 mg/l.  

Toxicidade Daphnia: Daphnia magna (48 h.) EC50 = 0.319 mg/l. 

Toxicidade Algas e outras plantas aquáticas:  

EC50 (72h)(Selenastrum capricornutum) = 0.931 mg/l. 

 

- AFROMYL: 

Toxicidade Peixe: LC50 (96 h) trota iridea (Oncorhynchus mykiss) = 51.6 mg/l.  

Toxicidade Daphnia: Daphnia magna (48 h.) EC50 = 1.20 mg/l. 

Toxicidade Algas e outras plantas aquáticas:  

EC50 (72h)(Pseudokirchneriella subcapitata) = 33.8 mg/l. 

 

         Toxicidade acuática  crônica: Não disponível. 

Toxicidade Peixe: NOEC (28d) (Pimephales promelas) =0.5 mg/l. 

Toxicidade Daphnia: Daphnia magna NOEC (21d) = 0.0268 mg/l. 

Toxicidade Algas e de  outras plantas aquáticas: Não disponível. 

 

 

Toxicidade para o solo micro e macro: 
Microorganismos: Não disponível. 

Macroorganismos: Não disponível. 

 

Toxicidade de outras agências relevantes para o ambiente: 

Toxicidade aguda aves: DL50(pato-real) = 3.16 mg/kg. 

Toxicidade abejas: DL 50 (48 h oral/) = 0.38 mg/abelhas.  DL 50 (48 h dermal) = 0.47 mg/abelhas.  

oxamil e tóxico para as abelhas 

Toxicidade vermes: CL50 Eisenia fétida laboratório para 385 mg/kg de solo seco.  

 

 

12.2 Persistência e degradabilidade: Oxamil não é facilmente degradável. 

 

12.3 Potencial de bioacumulação: Nenhuma bioacumulação. Estimativa baseada em dados obtidos para 

o ingrediente ativo. Log Kow P = -0,44 (pH 5) (oxamil). 

 

12.4 Mobilidade no solo: Dados não disponíveis. Móveis Potencialmente, mas poténciale lixiviação é mitigado pela rápida 

degradação nos solos agrícolas vitais. 

 

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 residuos: 

- Produto: 

O produto deve ser removido uma vez que é um produto perigoso, tanto no que se refere a mesma substância e o 

recipiente. Incineração com equipamento de limpeza de gás instalação de incineração adequada uma licença emitida 
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pela autoridade competente ou eliminando os pontos de recolha de resíduos autorizados. leis estaduais e locais devem 

ser observados. Verdere directiva 91/156. Compare com as autoridades locais regionais e nacionais disposicion. 

 

- Embalagem: 

Lavado vigorosamente três vezes e despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Quando vazio, o recipiente é 

um desperdício tóxico. Tendo recipiente inutilizável feita, o usuário é obrigado a retornar a um ponto de recepção para o 

sistema integrado de gestão ou o revendedor onde adquiriu status. Completamente embalagens vazias devem ser 

descartados de maneira adequada. Não use recipientes para outros produtos, após a desativação do recipiente vazio. 

Um estudo específico sobre a decomposição térmica não foi realizada. A prática corrente usada para a quantidade de 

oxamil experimental é a incineração a uma temperatura superior a 900 ° C com um tempo de permanência de 2-4 

segundos para a câmara. O fornecimento de oxigénio debe ser ajustada para gerar <100 ppm de monóxido de carbono 

no lote. 

Precauções especiais: Este material e seu recipiente devem ser eliminados de forma segura. Cuidados devem ser 

tomados ao manusear as embalagens vazias que não tenham statu limpos e lavados. Os contentores vazios ou 

revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e entre em contato com 

o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Observe toda a eliminação federal, estadual e local desta substância. Eliminação 

debe ser condorme regras aplicáveis aos produtores de resíduos perigosos. 

Procedimento: Para descarte, incinere este material em instalacao que obedece aos locais, estaduais e regulação federal. 

 

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

14.1 Número ONU: UN2992. 

 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: 

ADR /RID: “UN 2992; pesticidas, carbamatos, líquido tóxico, NPE (oxamil), 6.1; II; (D/E)”. 

IMDG: “UN 2992; pesticidas, carbamatos, líquido tóxico, NPE (oxamil), 6.1; II”. 

 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: 6.1 

 

14.4 Grupo de embalagem: II 

 

14.5 Perigos para o ambiente: poluente marinho.  

 

14.6 Precauções especiais para o utilizador: (informações adicionais) 

 

Etiqueta para ADR: Etiqueta 6.1 + etiqueta materiais perigosos para o meio ambiente. 

IMDG (página): 6219 Número F.E.m: Não existem dados disponíveis. 

IATA: Apenas em um avião de carga. 

Precauções especiais: Não carregue com alimentos. Evite altas temperaturas. Verifique se a embalagem está em boas 

condições e que os rótulos não estejam danificados antes da distribuição. 

 

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). 
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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). 

 

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

 

 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 

Causa da revisão: Initiale. 

 

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. 

 

Declaração de perigo dos componentes na seção 3: 

H312: Nocivo em contacto com a pele. 

H300: Mortal por ingestão. 

H330: Mortal por inalação. 

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, Seventeenth Edition (2015). Editor: J A Turner.  

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] 
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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: Nematodicida sistémico. USO RESERVADO A AGRICULTORES E 

APLICADORES PROFISSIONAIS em plantações agrícolas e culturas autorizadas especificadas no rótulo. LER O 

ROTULO ANTES DE UTILIZAR UM PRODUTO FITOSSANITÁRIO. 

O AFROMYL deve ser adicionado directamente ao sistema de irrigação através de uma bomba específica e injector. 

Deve ser efectuada a calibragem apropriada do sistema a fim de permitir uma distribuição uniforme do produto na área 

desejada. Iniciar a irrigação por aplicação de água e somente quando o solo ou substrato atingir um grau de humidade 

adequado adiciona o produto ao sistema de irrigação. No final do ciclo de irrigação deve ser realizada a limpeza do 

sistema através da circulação de água. O sistema de irrigação não deve estar ligado a sistemas de irrigação públicos e 

deve ser equipado com uma válvula que impeça o refluxo. 

O AFROMYL não deve ser aplicado por pulverização em nenhuma circunstãncia.  

 

 

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 estão baseados nos mais avançados conhecimentos e são o 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. 

 

 


