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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1. Identificação do produto 
 

Nome comercial: PHYTONOPICK AMPOLAS 
Nome INCI: Nenhum 
Apresentação: Solução oleosa 
Nº CAS:  Nenhum. É uma mistura 
Nº EC:  Nenhum. É uma mistura 
Nº REACH: Nenhum. É uma mistura 
Origem do produto: Itália (UE) 

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

Utilização: 
Solução oleosa desagradável para pulgas e carraças. Uso externo. 

Uso desaconselhado: 
Qualquer outro para além do indicado. 

 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fornecedor da ficha de dados de segurança: 
Union B.I.O. srl, via Achille Grandi, 87/C, 52100 Arezzo (AR) Itália 
Tel: +39 0575/250767   Fax: +39 0575/251863 
E-mail: info@unionbio.it 

 
Distribuidor em Portugal: 

EPAGRO - Serviços Agrícolas, Lda. 
Av. 24 de julho 54, 1ºD 
1249 – 011 Lisboa - Portugal 
Tel: +351 213964223   Fax: +351 213971724 
E-mail: epagro@epagro.pt 

 
1.4. Telefones de emergência 

Número Nacional de Emergência (INEM) – 112 
Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – 808 250 143 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1. Classificação da substância ou mistura 

O produto não é classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008. 
Nas condições de utilização normais, a mistura não causa efeitos adversos para o homem. 

 
2.2. Elementos do rótulo 

O produto não carece de rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008. 
Disposição especial:  

EUH210 Ficha de dados de segurança disponível sob pedido 
Contém:  

Óleo essencial da folha de Rosmarinus officinalis: pode causar reacção alérgica 
Óleo essencial da folha de Melaleuca alternifolia: pode causar reacção alérgica 

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII de REACH e adendas e suplementos subsequentes: 
Nenhum 

 
2.3. Outros perigos 

A mistura contém substâncias perfumadas classificadas como sensibilizantes da pele (óleo essencial da folha 
de Rosmarinus Officinalis e óleo essencial da folha de Melaleuca alternifolia): contacto da pele com a mistura ou 
inalação do vapor / aerossol da mistura pode causar reacção alérgica em sujeitos sensíveis. 
A mistura não contém substâncias classificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) 
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), artigo 59, parágrafo 10. 
A mistura não preenche os critérios PBT ou mPmB, de acordo com Anexo XIII ao regulamento REACH. Com 
base na informação disponível, o produto não contém substâncias PBT ou mPmB acima de 0,1%. 
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3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1. Substâncias 

Nenhuma. 
 
3.2. Misturas 

Componentes perigosos na acepção do regulamento CLP e sua classificação. 
Preparação à base de água com substâncias com filtro e acção de barreira contendo os seguintes componentes 
perigosos. 

 

Concentração Nome Identificação Classificação 1272/2008/EC 

≥ 0,1% ≤1% 
Rosmarinus officinalis 
leaf oil (Tunisia) 

CAS:  8000-25-7 
EC:  283-291-9 
REACH Nº.:  01-2120086955-39-x  
 

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  

 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  

 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  

3.8/2 STOT SE 2 H371 

4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 

≥ 0,1% ≤1% 
Melaleuca alternifolia 
leaf oil (Austrália) 

CAS:  68647-73-4  
EC:  285-377-1  
REACH Nº.:  17-2119493644-28-x  
 

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  

 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 

 

Substâncias mPmB: Nenhuma – Substâncias PBT: Nenhuma 
 

4. PRIMEIROS SOCORROS 
 

Não foi relatado nenhum episódio relevante por qualquer membro da equipe autorizada a usar o produto. No 
entanto, em caso de contacto, inalação ou ingestão, devem ser tomadas as seguintes medidas gerais previstas 
para os primeiros socorros. 

 
4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros 

Em caso de contacto com a pele: 

Despir imediatamente o vestuário contaminado. Lavar imediatamente com água corrente e, se possível, com 
sabão, as áreas do corpo que entraram em contacto com o produto, até mesmo suspeitas.  

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO. 

Em caso de contacto com os olhos: 

Em caso de usar lentes de contacto, retirá-las. Lavar abundantemente os olhos com água abundante e/ou 
solução isotónica durante, pelo menos, 10 minutos. Procurar assistência médica. 

Em caso de ingestão: 

Lavar a boca. NÃO induzir o vómito. 

Não dar nada a comer ou beber ao acidentado 

Contactar imediatamente o CENTRO ANTIVENENOS ou um médico, mostrando a FDS. 

Em caso de inalação: 

Remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a em repouso, em uma posição confortável para respirar 

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO. 
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4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

O contacto repetido ou prolongado com a pele pode causar vermelhidão e secura da pele. A mistura contém óleos 
essenciais das folhas de Rosmarinus officinalis e de Melaleuca alternifolia, classificados como sensibilizadores da 
pele: o contacto com a mistura pode causar uma reacção alérgica em indivíduos sensíveis. 
 
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Em caso de acidente ou mal-estar, procure imediatamente aconselhamento médico (mostrar o rótulo e a FDS). 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1. Meios de extinção 

Extintores recomendados: Água, CO2, espuma, pó químico em função dos materiais implicados no incêndio. 
Extintores proibidos: Nenhum especificamente. 

 
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não existe perigo especial 
 
5.3. Recomendações para os bombeiros 

Usar equipamento de protecção respiratória adequado. 
Recolher a água de extinção contaminada. Não despejar nas sarjetas ou esgotos. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

Bloqueie o derrame se não houver perigo. 
Use equipamento de protecção adequado (incluindo o equipamento de protecção individual listado na Seção 8 
da FDS) para evitar contaminação cutânea, ocular e pessoal. Estas instruções são válidas para trabalhadores e 
trabalhadores de emergência. 

 
6.2. Precauções ambientais 

Reter a água de lavagem contaminada e descartar. Não permitir entrada no solo/subsolo. Evitar derramamentos 
em águas superficiais ou nos sistemas de esgotos. 
Em caso de escape de gás ou de entrada em vias de água, solo ou drenos, avisar as autoridades competentes. 
Material adequado para absorção: material absorvente, terra ou areia. 
 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Lavar com água abundante. 
 
6.4. Remissão para outras secções 

Consultar também Secções 8 e 13. 
 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1. Precauções para manuseamento seguro 

Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. 
Usar o sistema de ventilação localizada. 
Não usar embalagens vazias antes de serem limpas. 
Antes de fazer operações de transferência, assegure-se de que não existem resíduos nos materiais 
incompatíveis dos recipientes. 
O vestuário contaminado deve ser mudado antes de entrar nas áreas de alimentação. 
Não comer, beber ou fumar. 
Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais. 
Consultar Secção 8 sobre o equipamento de protecção recomendado. 

 
7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Armazenar as embalagens originais fechadas a temperaturas abaixo dos 20ºC, num lugar seco e bem ventilado, 
afastado de fontes de calor e da luz solar directa. 
 

7.3. Usos específicos 

Nenhum. 
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8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO PESSOAL 
 
8.1. Parâmetros de controlo 
 
Valores limite de exposição DNEL 

Rosmarinus officinalis leaf oil (Tunísia) - CAS: 8000-25-7 
Trabalhador Industrial: 10.756 mg/m³ - Consumidor: 3.492 mg/m³ - Exposição: Inalação humana – Frequência a 
longo termo: longo termo, efeitos sistémicos - Final: Dose repetida de toxicidade - Nota: QSAR 
Trabalhador Industrial: 3.418 mg/kg - Consumidor: 1.708 mg/kg – Exposição cutânea: Pele humana - 
Frequência: Longo termo, efeitos sistémicos - Final: Dose repetida de toxicidade - Nota: QSAR 
Consumidor: 308,78 mg/kg - Exposição: Oral humana – Frequência: Longo termo, efeitos sistémicos - Final: 
Dose repetida de toxicidade -QSART 

Melaleuca alternifolia leaf oil (Austrália) - CAS: 68647-73-4 
Trabalhador industrial: 2.573 mg/m³ - Consumidor: 0.599 mg/m³ - Exposição: Inalação humana - Frequência: 
longo termo, efeitos sistémicos - Final: Dose repetida de toxicidade - Nota: QSAR 
Trabalhador industrial: 2.822 mg/kg - Consumidor: 1.411 mg/kg – Exposição: Pele humana - Frequência: Longo 
termo, efeitos sistémicos - Final: Dose repetida de toxicidade - Nota: QSAR 
Consumidor: 30.251 mg/kg - Exposição: Oral humana - Frequência: Longo termo, efeitos sistémicos - Final: 
Dose repetida de toxicidade -QSART 

 

Valores limite de exposição PNEC 

Nenhum 
 

8.2. Controlos de exposição 

Protecção ocular:  
Óculos de protecção (EN 166: 2001). 

Protecção da pele: 
Acessórios normais de protecção para a pele, ex. têxteis em algodão. 

Protecção das mãos: 
Uso de luvas de protecção adequada, ex. PVC, neopreno ou borracha. 

Protecção respiratória: 
Máscara respiratória com filtro ABEK (EN14387) se o produto é em pó. 

Perigos térmicos: 
Nenhum 

Controlo de exposição ambiental: 
Nenhum 

 

9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUIMICAS 
 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto: Gel-liquido 
Cor: Âmbar  
Cheiro: Odor característico 
Densidade relativa: N.A. 
Solubilidade: Solúvel na água 
Ponto de inflamação: N.A.  
Ponto de ebulição: N.A.  
Ponto de fusão: N.A.  
pH: 5,5 (±0,5)  
Densidade de vapor: N.A.  
Coeficiente de repartição: N.A.  
Temperatura de Auto-ignição: N.A.  
Inflamabilidade (sólido, gás): N.A.  
Propriedades explosivas: N.A.  
Propriedades oxidantes: Nenhuma 

 
9.2. Outras informações 

Miscibilidade: N.A. 
Condutividade: N.A. 
Características de grupos de substâncias: N.A. 
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10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 
10.1. Reactividade 

Estável em condições normais 
10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais 
10.3. Possibilidade de reacções perigosas 

Nenhuma 
10.4. Condições a evitar 

Manter afastado de fontes de calor ou luz solar directa 
10.5. Materiais incompatíveis 

Nenhum 
10.6. Produtos perigosos de decomposição 

Nenhum 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Os dados toxicológicos foram calculados sobre a formulação completa, levando em consideração a concentração 
real de cada substância com a finalidade de avaliar os efeitos toxicológicos resultantes da exposição da pele 
humana à mistura. 

NOEL (no observed effect level) derme humana: n.a. µg/cm² 
Conversão da informação: 

1µg/cm²=10mg/m²  
 Adultos: mg/kg x 37=mg/m²  
 Crianças <20kg: mg/kg x 25=mg/m² ou mg/kg=µg/cm² x 10/37) * 

*dados HED (human equivalent dose) da U.S. Food & Drug Administration. Dose inicial segura estimada a partir de 
ensaios clínicos para terapêutica em adultos voluntários saudáveis. 
 
São apresentadas de seguida as informações toxicológicas relativas às principais substâncias na preparação: 
 
Rosmarinus officinalis oil (Tunísia) - CAS: 8000-25-7 

Toxicidade oral aguda (OECD Test Guideline 401) - LD50: >5000 mg/kg 
Toxicidade dose repetida (OECD Test Guideline 407) - NOAEL: n.a. mg/kg; LOAEL: n.a. mg/kg 
Toxicidade cutânea humana (RIFM-Research Institute for Fragrance Materials or OECD Test 
Guideline 402): 
NOEL (no observed effect level): 6214 μg/cm² 
LOEL (lowest observed effect level): n.a. μg/cm² 
NESIL (no expected sensitization induction level): n.a.μg/cm² 
Corrosão/irritação da pele (cutânea) (HRIPT): não irritante 
Sensibilização da pele (HRIPT): sensibilizante@> 1 

 
Melaleuca alternifolia oil (Australia) - CAS: 68647-73-4 

Toxicidade oral aguda (OECD Test Guideline 401) - LD50: 1900 mg/kg 
Toxicidade dose repetida (OECD Test Guideline 407) - NOAEL: n.a. mg/kg; LOAEL: n.a. mg/kg 
Toxicidade cutânea - humana (RIFM-Research Institute for Fragrance Materials or OECD Test 
Guideline 402): 
NOEL (no observed effect level): 10711 µg/cm² 
LOEL (lowest observed effect level): n.a. µg/cm² 
NESIL (no expected sensitization induction level): n.a. µg/cm² 
Corrosão/irritação da pele (cutânea) (HRIPT): irritante 
Sensibilização da pele (HRIPT): sensibilizante 
Olhos: Irritação (ocular) (FHSA): irritante 
Toxicidade por inalação (OECD Test Guideline 403): LC50 n/a mg/m3 
Desenvolvimento NOAEL maternal: n.a. mg/kg; NOAEL fetal: n.a. mg/kg 
Toxicidade na reprodução NOAEL: n.a. mg/kg 
Genotoxicidade (in vivo): negativa. Genotoxicidade (in vitro): negativa 

 
 
 
 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
(Reg. 1907/2006/CE & Reg. 453/2010/CE & Reg. 2015/830/CE) 

Edição n°5 

PHYTONOPICK AMPOLAS 
Data de revisão: 

14/06/2017 

 

 PHYTONOPICK AMPOLAS – Edição n°5, revista em 14/06/2017 

Página 6 of 7 

 
Salvo indicação em contrário, os dados exigidos pelo Regulamento 453/2010/CE listados abaixo devem ser 
entendidos como N.A.: 

a) Toxicidade aguda 
b) Corrosão/irritação 
c) Danos oculares graves / irritação ocular 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea 
e) Mutagenicidade em células germinativas 
f) Carcinogenicidade 
g) Toxicidade reprodutiva 
h) Toxicidade de órgão-alvo específico (STOT) – exposição única 
i) Toxicidade de órgão-alvo específico (STOT) – exposição repetida 
j) Perigo em caso de sucção 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 
12.1. Toxicidade 

Adopte boas práticas de trabalho, evitando a libertação do produto no meio ambiente. Não pode ser eliminado 
como lixo doméstico. Eliminar através de companhias de eliminação de resíduos.  
Não usar durante o período da floração: produto tóxico para abelhas. Tóxico para organismos aquáticos, a 
longo prazo pode causar efeitos adversos no ambiente aquático. 

 
Rosmarinus officinalis oil (Tunísia) - CAS: 8000-25-7 

Endpoint: NOEC - Specie: Fish, Acute Toxicity Test (OECD 203) - Durata h: 96 - mg/l: 22.01 - Note: QSAR 
Endpoint: NOEC - Specie: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test (OECD 202) - Durata h: 48 - mg/l: 0.307 - 
Note: QSAR 
Endpoint: NOEC - Specie: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test (OECD 201) - Durata h: 
72 - mg/l: 0.45 - Note: QSAR 

 
Melaleuca alternifolia oil (Australia) - CAS: 68647-73-4 

Endpoint: LC50 - Specie: Fish, Acute Toxicity Test (OECD 203) - Durata h: 96 - mg/l: 36.896 - Note: QSAR 
Endpoint: EC50 - Specie: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test (OECD 202) - Durata h: 48 - mg/l: 5.479 - Note: 
QSAR 
Endpoint: EC50 - Specie: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test (OECD 201) - Durata h: 72 
- mg/l: 3.930 - Note: QSAR 

 
12.2. Persistência e degradabilidade 

De acordo com o cálculo teórico da composição do produto concentrado, a biodegrabilidade é ≥90% / 28 dias. A 
biodegradabilidade aumento se o produto for diluído. 

 
12.3. Potencial de bioacumulação 

N.A. 
 
12.4. Mobilidade no solo 

Considerando as características físico-químicas do produto, não é expectável que tenha mobilidade no solo. 
 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB (muito Persistente, muito Bio-acumulativo) 

O produto não contém substâncias que cumpram com os critérios PBT (persistente, bioacumulável e tóxico) ou 
com os mPmB (muito persistentes e muito bioacumuláveis). 

 
12.6. Outros efeitos adversos 

Nenhum 
 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Recolher os resíduos, se possível. Os resíduos e/ou as embalagens vazias devem ser manipulados e 
eliminados de acordo com a legislação local/nacional vigentes. Não permitir que o produto seja derramado nos 
esgotos ou cursos de água. Evitar a penetração no solo. 
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14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
O produto não é perigoso de acordo com as disposições vigentes do Código de Transporte Internacional de 
Mercadorias por Estrada (ADR) e Ferroviário (RID), do Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas 
(IMDG) e da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 
 

14.1. Precauções especiais para o utilizador 

Nenhuma 
 

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

e ambiente 

Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) e Regulamento (CE) nº 
790/2009. 

15.2. Avaliação de segurança química 

A avaliação de segurança química do produto não foi realizada. 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Lista das advertências de perigo (Frases H) constantes na Secção 3: 

H226 Liquido e vapor inflamáveis. 
H302 Nocivo por ingestão. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H371 Pode provocar danos nos órgãos por ingestão. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 
As informações aqui contidas são baseadas no nosso conhecimento até a data indicada. Referem-se unicamente ao 
produto indicado e não constituem garantia de qualidade específica. 
 
O utilizador deve verificar a adequação e integridade de tais informações, em relação ao uso específico do produto. 
Esta FDS substitui qualquer edição anterior. 
 

NOTA PARA O UTILIZADOR 

Este documento destina-se a fornecer orientação para o bom manuseamento deste produto. O produto não deve ser 
usado para fins diferentes dos indicados, excepto no caso em que as informações de manuseamento apropriadas 
foram recebidas. Qualquer outra utilização do produto que não esteja de acordo com este documento, ou o uso do 
produto em conjunto com qualquer outro produto ou qualquer outro processo, será da exclusiva responsabilidade do 
utilizador. As informações contidas no documento não devem ser consideradas como uma declaração ou garantia 
de comercialização, adequação para um propósito específico ou qualidade. 
 
A informação contida nesta FDS está de acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 da Comissão que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH). 


