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Produto: NUTRILEAF 
 
1 – Identificação da Preparação e da Empresa: 
Nome comercial do produto: NUTRILEAF 
Utilização da formulação: Adubo CE para utilização em agricultura e horticultura 
Empresa: Epagro, Serviços Agrícolas, Lda. 
  Centro Empresarial de Alverca 

 Vale da Erva – Armazéns 9 e 10 
 Estrada Nacional nº 10 

  2615-187 Alverca do Ribatejo 
  Tel.: 213964223 
  Fax: 213971724 
  Email. epagro@epagro.pt; www.epagro.pt 
Telefones de Emergência: 
 Número Nacional de Emergência – 112 
 Centro de Informação Anti-Venenos – 217950143 
 INEM - 808250143 
 
2 – Composição/Informação sobre os componentes: 
Nitrato de Potássio   CAS Nº 7757-79-1 
Ácido Bórico    CAS Nº 100043-35-3 
Sulfato de Manganês   CAS Nº 100034-96-5 
Partículas inertes   Não disponível 
 
3 – Identificação dos perigos: 
Riscos primários: O contacto com os olhos e a pele é o meio de maior exposição. O contacto ou inalação 
do jacto de aplicação poderá causar irritação ocular, cutânea e da garganta. 
Órgão alvo: olhos, pele e vias respiratórias. 
Riscos para a saúde: 
Inalação – O jacto de pulverização pode causar irritação do nariz, garganta, membranas mucosas, tosse ou 
dificuldade na respiração. 
Olhos – Pode causar irritação. 
Pele – Pode causar irritação. 
Ingestão – Grandes doses podem causar náuseas, vómitos e dores de estômago ou cólicas. 
Efeitos Agudos – Irritação. 
Efeitos Crónicos – Desconhecidos. 
Condições de risco agravadas por exposição a longo termo: Desconhecidas. 
 
4 – Primeiros Socorros: 
Contacto com os olhos: Lavar imediata e abundantemente com água durante 15 minutos, ocasionalmente 
as pálpebras deverão ser mantidas abertas para assegurar lavagem completa. Consultar o médico se a 
irritação persistir. 
Contacto com a pele: Despir o vestuário e os sapatos contaminados. Lavar a zona afectada 
abundantemente com água e sabão. Se a irritação/vermelhidão e comichão persistirem, consultar o médico. 
Lavar o vestuário e os sapatos antes de os voltar a usar. 
Ingestão: Consultar imediatamente o médico. Se isso não for possível, e o acidentado estiver consciente, 
dar a beber muita água e induzir o vómito. Se inconsciente não dar de beber nem induzir o vómito. 
Inalação: Se os sintomas respiratórios se desenvolverem, retirar imediatamente o acidentado para local 
arejado. Praticar respiração artificial ou reanimação cardiopulmonar se necessário e consultar o médico. 
Recomendações para o médico: Desconhecidas. 

 
5 – Medidas de Combate a Incêndios: 
Ponto de inflamação: Não inflamável. 
Ponto de Auto-ignição: Não aplicável. 
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Meios de extinção adequados: Água pulverizada. 
Produtos de decomposição/combustão perigosos: Óxidos de Carbono, Enxofre, Azoto e Hidrogénio. Em 
caso de incêndio, devido à decomposição, pode ocorrer a formação de Cianeto. 
Instruções para os bombeiros: Não utilizar jacto de água. Usar equipamento de protecção respiratória 
individual. Manter afastado pessoal não autorizado. Usar vestuário de protecção completo e aparelho de 
respiração autónomo. Manter-se contra o vento. Conter o derrame se puder ser feito sem risco. Aplicar água 
pulverizada para parar a emissão de fumos e vapores, e arrefecer as embalagens/tambores afectadas. 
Controlar as águas de limpeza. Ventilar os espaços fechados antes de entrar. Manter-se sempre afastado 
dos tanques. 
Equipamento de protecção para combater o incêndio: Vestuário completo de protecção e equipamento 
de protecção respiratória individual. 
Riscos anormais de incêndio ou explosão: Evacuar as pessoas do incêndio na direcção do vento. 
Controlar o escoamento das águas. A combustão do produto pode tóxica ou irritante. 
 
6 – Medidas a tomar em caso de fugas acidentais: 
Procedimentos em caso de derrame: ELIMINAR TODAS AS FONTES DE IGNIÇÃO. Varrer o derrame. 
Lavar a área com água, reter estas águas, de forma a não contaminarem esgotos nem fontes, para serem 
eliminadas de acordo com as disposições legais. Em caso de derrame informar as autoridades 
competentes. 
Precauções para protecção do ambiente: Não contaminar a rede de esgotos. 
 
7 – Manuseamento e Armazenagem: 
Manuseamento: Evitar o contacto com os olhos, pele e vestuário, utilizando vestuário adequado e 
observando as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos. 
Armazenagem: Armazenar a temperaturas ente 5º e 40ºC, em locais bem ventilados e afastados de fontes 
de calor ou chama. 
 
8 – Controlo da exposição/Protecção individual: 
Medidas técnicas de protecção: Deverão observar-se as medidas de precaução usuais para o 
manuseamento de produtos químicos. 
Controlo limite de exposição: Não foi estabelecido nenhum limite de exposição. 
Controlo da exposição profissional: 
Protecção Respiratória: Deverá ser usado aparelho de protecção respiratória adequado 
Vestuário e equipamento de protecção: Deverão observar-se as medidas de precaução usuais para o 
manuseamento de produtos químicos. 
 
9 – Propriedades físicas e químicas: 
Aspecto: sólido, granulado 
Cor: Branco, esverdeado ou azul.  
Odor: Ligeiro característico 
pH (solução a 1%): 4 a 7.0 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
10 – Estabilidade e Reactividade: 
Estabilidade: Estável sob as condições recomendadas em manuseamento e armazenagem. 
Produtos perigosos de decomposição: Desconhecidos. 
Condições a evitar: Calor excessivo, fontes de ignição, molhar e humidade. 
Produtos de decomposição perigosos: A temperaturas elevadas o produto pode libertar óxidos de 
Carbono. 
 
11 – Informação toxicológica: 
Toxicidade ocular: Pode causar irritação 
Toxicidade aguda oral: Não determinado  
Toxicidade cutânea: Pode causar irritação 
Toxicidade respiratória por inalação: Pode causar irritação 
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12 – Informação ecológica: 
Ecotoxicidade: o produto é um fertilizante solúvel. Aplicações em doses elevadas podem afectar a vegetar. 
Concentrações elevadas do produto em águas receptoras afectarão de forma adversa as espécies 
aquáticas. Não verter o produto de forma a contaminar esgotos, fontes ou cursos de água. 
 
13 – Considerações sobre a eliminação: 
Eliminação de produto: Consultar as autoridades locais antes de eliminar o produto. 
Eliminação de embalagens: Inutilizar as embalagens usadas de acordo com a legislação em vigor. 
 
14 – Informações relativas ao transporte: 
ADR/IMDG – Este produto não se encontra designado para efeito de ADR na legislação específica. 
 
15 – Informação sobre regulamentação: 
Adubo CE 
Frases de Risco - Nenhuma 
Frases de Segurança – Nenhuma 
 
 
 
16 – Outras Informações: 
Utilizações: Uso agrícola. Recomendado como fonte de micronutrientes – Adubo CE 
Este documento contém informação importante para a segurança no armazenamento, manipulação e 
utilização deste produto, pelo que deverá estar acessível aos trabalhadores envolvidos bem como aos 
responsáveis pela segurança. 
Este produto deve ser armazenado, manipulado e utilizado de acordo com os procedimentos de uma boa 
higiene industrial e em conformidade com a regulamentação legal. 
A informação aqui contida baseia-se no estado actual dos nossos conhecimento e tenta descrever os 
nossos produtos do ponto de vista das exigências de segurança podendo esta não ser válida para 
formulações com outros produtos. Desta forma não deve ser encarado como garantia de propriedades 
específicas. A responsabilidade da sua utilização pertence aos utilizadores. 
A fim de evitar riscos para as pessoas e ambiente, siga as instruções de uso.  
 


