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

 
1.1 Identificador do produto 
 
Nome do produto: BIO-ROOT 
Código do produto: FBR08 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Fertilizante. 
 
Usos desaconselhados 
Usos distintos dos aconselhados. 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
 

Empresa: DESARROLLOS AGROQUÍMICOS S.A. 
Direcção: Avda. de la Carrera s/n 
Local: Menàrguens (E25139) 
Província: Lleida 
Telefone:  973 181 034 
Fax: 973 181 036 
E-mail: labo@dasaelfer.com 
 
1.4 Número de telefone de emergência 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

 
2.1 Classificação da substância ou mistura 
De acordo com o Regulamento (EU) No 1272/2008: 

Aquatic Chronic 2 : Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos persistentes 
Eye Irrit. 2 : Provoca irritação ocular grave. 
Skin Irrit. 2 : Provoca irritação cutânea. 
 

2.2 Elementos do rótulo  . 
. 
Rótulo de acordo com o Regulamento (EU) No 1272/2008: 
Pictogramas: 

  

 

Palavra sinal: Atenção 
 
Frases H: 

H315 Provoca irritação cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. 
 

Frases P: 
P102 Manter fora do alcance das crianças. 
P273 Evitar a sua libertação no meio ambiente. 
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar 
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem de acordo com a legislação em vigor. 
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

 
2.3 Outros perigos 
Em condições de uso normal e na sua forma original, o produto não tem nenhum outro efeito negativo para a saúde e o meio ambiente. 

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250 (disponível 24h)
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 
3.1 Substâncias 
Não Aplicável. 
 
3.2 Misturas 
Substâncias que representam um perigo para a saúde ou o meio ambiente de acordo com a Directiva 67/548/CEE de substâncias 
perigosas ou o Regulamento (EU) No 1272/2008, têm definido um limite de exposição comunitário no local de trabalho, estão 
classificadas como PBT/mPmB ou incluídas na Lista de Candidatos: 
 

Identificadores Nome Concentração 

(*)Classificação - Regulamento 
1272/2008 

Classificação 
Limites de 

concentração 

específicos 

N. Indice: 026-003-01-4 
N. CAS: 7782-63-0 
N. CE: 231-753-5 

Sulfato de ferro (II) 10 - 25 % 
Acute Tox. 4, 

H302 - Eye Irrit. 
2, H319 

- 

N. CAS: 10034-96-5 [1] Sulfato de Manganês (II)  1 - 10 % 
Acute Tox. 4, 

H302 - Aquatic 
Chronic 2, H411 

- 

N. Indice: 030-006-00-9 
N. CAS: 7446-19-7 
N. CE: 231-793-3 

Sulfato de zinco  0,1 - 3 % 
Aquatic Chronic 

3, H412 
- 

(*) O texto completo das frases H está detalhado Na Secção 16 desta Ficha de Dados de Segurança. 
[1] Substância à qual se aplica um limite comunitário de exposição no local de tralho (ver ponto 8.1). 

 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
Nos casos de dúvida, ou quando persistam os sintomas de mau estar, consultar o médico. Não administrar nunca nada por via oral a 
acidentados que se encontrem inconscientes. 
 
Inalação 
Colocar o acidentado ao ar livre, mantê-lo quente e em repouso, se a respiração for irregular ou se houver paragem respiratória, praticar 
respiração artificial. Não administrar nada pela boca. Se estiver inconsciente, coloca-lo na posição adequada e procurar assistência 
médica. 
 
Contacto com os olhos 
Caso use lentes de contacto, retirá-las. Lavar abundantemente os olhos com água limpa e fresca durante, pelo menos, 10 minutos, 
puxando as pálpebras para cima e procurar assistência médica. 
 
Contacto com a pele 
Remover o vestuário contaminado. Lavar a pele vigorosamente com água e sabão ou produto adequado para lavar a pele. NUNCA 
utilizar dissolventes ou diluentes. 
 
Ingestão 
Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente assistência médica. Manter o acidentado em repouso. NUNCA provocar o 
vómito. 
 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Produto irritante. O contacto repetido ou prolongado com a pele ou as mucosas nasais pode causar vermelhidão, bolhas, ou 
dermatite. A inalação de vapores da pulverização ou partículas em suspensão pode causar irritação das vias respiratórias, alguns dos 
sintomas podem não ser imediatos. Podem aparecer reacções alérgicas. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Em casos de dúvida, ou quando persistam os sintomas de indisposição, procurar assistência médica. Não administrar nunca nada por 
via oral a pessoas que se estejam inconscientes. 
 
 

SECCÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

O produto NÃO está classificado como inflamável e não apresenta qualquer risco específico em caso de incêndio. 
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5.1 Meios de extinção 
Meios de extinção adequados 
Pó extintor seco ou CO2. Em caso de incêndios mais graves usar também espuma resistente ao álcool e água pulverizada.  
Meios de extinção inadequados 
Não usar para a extinção jacto directo de água. 
 
5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 
Riscos especiais. 
O fogo pode produzir um fumo negro espesso. Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: 
monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou descomposição pode ser prejudicial para a 
saúde. 
 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Arrefecer com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos da fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direcção do vento. Evitar 
que os produtos utilizados no combate ao incêndio escorram para os esgotos, sargetas ou cursos de água. Conforme a magnitude do 
incêndio, pode ser necessário o uso de fatos de protecção contra o calor, equipamento respiratório individual, luvas, óculos 
protectores ou máscaras faciais e botas.  
 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 
6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Para controlo de exposição e medidas de protecção individual, ver ponto 8. 
 
6.2 Precauções a nível ambiental 
Produto perigoso para o meio ambiente, em caso de ocorrerem grandes derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, 
informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local. Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou 
subterrâneas, assim como do solo. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Recolher o derrame com materiais absorventes não combustíveis (terra, areia, vermiculita, terra de diatomáceas...). Despejar o produto 
e o absorvente num contentor adequado. A zona contaminada deve ser imediatamente limpa com um produto descontaminante 
adequado. Juntar o produto descontaminante aos restos e deixá-lo durante vários dias até que não se verifique qualquer actividade, 
ou em contentor sem fechar. 
 
6.4 Remissão para outras secções 
Para controlo de exposição e medidas de protecção individual, ver ponto 8. 
Para a eliminação dos resíduos, seguir as recomendações do ponto 13. 
 
 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Para a protecção individual, ver ponto 8. Não usar nunca pressão para despejar as embalagens, não são recipientes resistentes à 
pressão. 
Na zona de aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. 
Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no trabalho. 
Conservar o produto nas embalagens de material idêntico ao original. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Armazenar de acordo com a legislação local. Observar as indicações do rótulo. Armazenar as embalagens entre 5 e 35C, em local seco 

e bem ventilado, afastado de fontes de calor e de luz solar directa. Manter afastado de pontos de ignição. Manter afastado de agentes 
oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Não fumar. Evitar a entrada a pessoas não autorizadas. Uma vez abertas as 
embalagens, devem voltar a fechar-se cuidadosamente e coloca-las verticalmente para evitar derrames. 
Classificação e quantidade limite de armazenagem de acordo com o Anexo I da Diretiva 2012/18/UE (SEVESO III): 
 

 Quantidade limite (toneladas) a 

efeitos de aplicação dos 

Código Descrição 
requisitos de nível 

inferior 

requisitos de 

nível superior 

E2 
PERIGOS PARA O MEIO AMBIENTE – Perigoso para o meio ambiente 
aquático na categoria crónica 2 

200 500 

 
7.3 Utilizações finais específicas 
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SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual 

 
8.1 Parâmetros de controlo 
 
Limite de exposição durante o trabalho para: 

Nome N. CAS País Valor limite ppm mg/m3 

Sulfato de Manganês (II)  10034-96-5 Espanha [1] 
Oito horas   0,2 (Como Mn) 

Curto prazo     
[1] Segundo a lista de Valores Limite Ambientais de Exposição Profissional adoptados pelo Instituto Nacional de Segurança e Higiene no Trabalho 
(INSHT) ano 2014. 

 
O produto NÃO contém substâncias com Valores Limite Biológicos. 
 
8.2 Controlo da exposição 
 
Medidas de ordem técnica: 
Providenciar uma ventilação adequada, o que se pode conseguir por meio de uma boa ventilação local e um bom sistema geral de 
extracção. 
 
 

Concentração: 100 % 

Usos: Fertilizante 

Proteção respiratória: 

EPI: Mascara filtrante para partículas 

 

Características: Marcado «CE» Categoria III. Fabricada em material filtrante, cobre o nariz, boca e queixo. 

Normas CEN: EN 149 

Manutenção: 
Antes de usar, verificar a ausência de quebra, deformação, etc. Por se tratar de um equipamento de protecção 
individual descartável, deve ser renovado em cada utilização. 

Observações: 
Se não está bem ajustado não protege o trabalhador. Devem seguir-se as instruções do fabricante relativo ao uso 
apropriado do equipamento. 

Tipo de filtro 
necessário: 

P2 

Proteção das mãos: 

EPI: Luvas não descartáveis de protecção contra produtos químicos 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoria III. Deve verificar-se a lista de produtos químicos contra os quais 
a luva foi testada. 

Normas CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 

Manutenção: 
Deve ser estabelecido um calendário para a substituição periódica das luvas a fim de garantir que se troquem 
antes de ser permeáveis pelos contaminantes. A utilização de luvas contaminadas pode ser mais perigosa que a 
falta de utilização, devido a que o contaminante pode ir-se acumulando no material componente da luva. 

Observações: 
Devem ser substituídas sempre que se observem roturas, golpes ou deformações e quando a sujidade exterior 
possa diminuir a sua resistência. 

Material: PVC (Cloreto de polivinilo) Tempo de penetração (min.): > 480 Espessura do material (mm): 0,35 

Protecção dos olhos: 

EPI: Óculos de protecção com armação integral. 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoria II. Protector de olhos de armação integral para a protecção 
contra pó, fumos, nevoas e vapores. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Manutenção: 
A visibilidade através das lentes deve ser óptima para o que estes elementos devem ser limpos diariamente, os 
protectores devem desinfectar-se periodicamente seguindo as instruções do fabricante. 

Observações: 
Indicadores de deterioração podem ser: coloração amarela das lentes, riscos superficiais das lentes, 
rachaduras/rachas, etc. 

Protecção da pele: 

EPI: Vestuário de protecção contra produtos químicos 

 

Características: 

Marcado «CE» Categoria III. O vestuário deve ser ajustado. Deve fixar-se o nível de 
protecção em função do parâmetro de ensaio denominado ''Tempo de passagem (BT. 
Breakthrough Time) no qual se indica o tempo que o produto demora a atravessar o 
material. 

Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 

Manutenção: 
Devem seguir-se as instruções de lavagem e conservação proporcionadas pelo fabricante para se garantir uma 
protecção invariável. 

Observações: 
A confecção da roupa de protecção deve facilitar o seu posicionamento correcto e a sua permanência sem 
deslocação, durante o período de uso previsto, tendo em conta os factores ambientais, juntamente com os 
movimentos e posturas que o utilizador possa adoptar durante a sua actividade. 
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EPI: Calçado de segurança contra produtos químicos e com propriedades anti estáticas 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoria III. Deve-se rever a lista de produtos químicos face aos quais o 
calçado e resistente. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345 

Manutenção: 
Para a correcta manutenção deste tipo de calçado de segurança é imprescindível que se tenham em conta as 
instruções especificadas pelo fabricante. O calçado deve ser substituído no caso de qualquer indício de 
deterioração. 

Observações: 
Deve-se limpar regularmente o calçado e secá-lo quando estiver húmido, mas sem o colocar demasiadamente 
perto de qualquer fonte de calor para se evitar a mudança brusca de temperatura. 

 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 
Aspecto: Líquido castanho escuro 
Odor: característico 
Limiar olfactivo: N.D./N.A. 
pH: 3,0±0,5 (100%) 
Ponto de Fusão: N.D./N.A. 
Ponto/intervalo de ebulição: N.D./N.A. 
Ponto de inflamação: > 55 °C 
Taxa de evaporação: N.D./N.A. 
Inflamabilidade (sólido, gás): não inflamável 
Límite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade;: N.D./N.A. 
Limite superior de explosão: N.D./N.A. 
Pressão de vapor: N.D./N.A. 
Densidade de vapor: N.D./N.A. 
Densidade relativa: 1,25 g/cm3 
Solubilidade: em todas as proporções 
Coeficiente de repartição (n-octanol/água): N.D./N.A. 
Temperatura de auto-ignição: N.D./N.A. 
Temperatura de decomposição: N.D./N.A. 
Viscosidade: N.D./N.A. 
Propriedades explosivas: não explosivo 
Propriedades comburentes: não comburente 
 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
9.2. Informação adicional 
Conteúdo de COV (p/p): N.D. 
 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

 
10.1 Reactividade 
O produto não apresenta perigos devido à sua reactividade. 
 
10.2 Estabilidade química 
Instável em contacto com soluções básicas ou alcalinas. 
 
10.3 Possibilidade de reacções perigosas 
Pode produzir-se uma neutralização em contacto com soluções básicas ou alcalinas. 
 
10.4 Condições a evitar 
Evitar o contacto com soluções básicas ou alcalinas. 
 
10.5 Materiais incompatíveis 
Evitar os seguintes materiais: bases. 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Dependendo das condições de utilização, podem gerar-se os seguintes produtos: vapores ou gases corrosivos. 
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SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 
PREPARADO IRRITANTE. Salpicos nos olhos podem causar irritação dos mesmos. 
 
11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos. 
O contacto repetido ou prolongado com o produto, pode causar a eliminação da gordura da pele, dando lugar a uma dermatite de 
contacto não alérgica e a que o produto seja absorvido através da pele. 
Salpicos nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis. 
 
Informação Toxicológica das substâncias presentes na composição. 
 
 

Nome 
Toxicidade aguda 

Tipo Ensaio Espécie Valor 

Sulfato de Manganês (II)  

Oral 

LD50 Ratazana 2150 (mg/kg) [1] 

 
[1] Indian Journal of Pharmacology. Vol. 23, Pg. 153, 1991. 

Cutânea 
    

 

Inalação 
    

N. CAS: 10034-96-5 N. CE:   

 
a) Toxicidade aguda; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
Estimativa da toxicidade aguda (ATE): 
Mistura: 
ATE (Oral) = 2193 mg/kg 
 
b) Corrosão/irritação cutânea; 
Produto classificado: 
Irritante cutâneo, Categoria 2: Provoca irritação cutânea. 
 
c) Lesões oculares graves/irritação ocular; 
Produto classificado: Irritação ocular, Categoria 2: Provoca irritação ocular grave. 
 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
e) Mutagenicidade em células germinativas; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
f) Carcinogenicidade; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
g) Toxicidade reprodutiva; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida; 
Dados não conclusivos para a classificação  
 
j) Perigo de aspiração; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 
12.1 Toxicidade 
 

Nome 
Ecotoxicidade 

Tipo Ensaio Espécie Valor 

Sulfato de Manganês (II)  

Peixes 

LC50 Peixes 130 (mg/l) [1] 

 
[1] Lewis, M. 1978. Acute Toxicity of Copper, Zinc, and 
Manganese in Single and Mixed Salt Solutions to Juvenile 
Longfin Dace, Agosia chrysogaster. J.Fish Biol. 13(6):695-700 

Invertebrados 
aquáticos 

LC50 Crustáceos 17,6 (mg/l) [1] 

 
[1] Kimball, G. 1978. The Effects of Lesser Known Metals and 
One Organic to Fathead Minnows (Pimephales promelas) and 
Daphnia magna. Manuscr., Dep.of Entomol., Fish.and Wildl., 
Univ.of Minnesota, Minneapolis, MN :88 p. 

Plantas aquáticas 
    

N. CAS: 10034-96-5 N. CE:   

 
12.2 Persistência e degradabilidade 
Não existe informação disponível sobre a persistência e degradabilidade do produto. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação 
Não se dispõe de informação relativa à bioacumulação das substâncias presentes. 
 
12.4 Mobilidade no solo 
Não existe informação disponível sobre a mobilidade no solo. 
Não se deve permitir que o produto escorra para esgotos ou cursos de água. 
Evitar a penetração no terreno. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Não existe informação disponível sobre a avaliação PBT e mPmB do produto. 
 
12.6 Outros efeitos adversos 
Não existe informação disponível sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente. 
 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Não é permitido despejar nos esgotos ou cursos de água. Os resíduos e recipientes vazios devem ser manipulados e eliminados 
de acordo com as legislações locais/nacionais vigentes. 
Siga as disposições da Directiva 2008/98/CE relativas à gestão de resíduos.  
 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 
Transportar de acordo com as normas ADR/TPC para o transporte por estrada, as RID por caminho-de-ferro, as IMDG por 
mar e as ICAO/IATA para transporte aéreo. 
 
Terra: Transporte por estrada: ADR, Transporte por caminho-de-ferro: RID. 
Documentação de transporte: Carta de porte e Instruções escritas. 
 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentação de transporte: Conhecimento de embarque. 
 
Ar: Transporte por avião: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conhecimento aéreo. 
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14.1 Número ONU 
Nº UN: 3082 
 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU 
Descrição:  
UN 3082, SUBSTÃNCIA LÍQUIDA PERIGOSA PARA O MEIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTÉM SULFATO DE MANGANÊS (II) / SULFATO DE 
ZINCO), 9, GE III, (E) 
 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 
Classe: 9 
 
14.4 Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: III 
 
14.5 Perigos para o ambiente 
Poluente marinho: Sim 

 
Perigoso para o meio ambiente 
 
14.6 Precauções especiais para o utilizador 
Etiqueta: 9 

 

  

 
Número de perigo: 90 
 
ADR quantidade limitada: 5 L 

 
Disposições relativas ao transporte a granel em ADR: Não autorizado o transporte a granel segundo o ADR. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergência (F – Incêndio, S – Derrames): F-A,S-F 
Actuar de acordo com o ponto 6. 
 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
O produto não está afectado pelo transporte a granel em barcos. 
 
 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 
O produto não é afectado pelo Regulamento (CE) no 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, 
sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono. 
 
Ver o anexo I da Directiva 96/82 / CE do Conselho, relativa ao controlo dos riscos inerentes aos acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas, e o Regulamento (CE) n.º 689/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro de 2008. Junho 
de 2008, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos e suas actualizações subsequentes. 
 
Classificação do produto em conformidade com o anexo I da Directiva 2012/18 / UE (SEVESO III): E2 
 
O produto não é afectado pelo Regulamento (UE) n.º 528/2012 relativo à comercialização e utilização de biocidas. 
 
O produto não é afectado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) n.º 649/2012, relativo à exportação e importação de 
produtos químicos perigosos. 
 
 
 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
(de acordo com o Regulamento (UE) 2015/830) 

 FBR08-BIOROOT 
Versão: 2 
Data da revisão: 05/03/2019 

Página 9 de 10 
Data de impressão: 05/03/2019 

 

 

-Continua na página seguinte- 

 
Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas: 
 

Denominação da substância, dos grupos 
de substâncias ou das misturas 

Restrições 

30. Substâncias que aparecem no anexo VI, 
parte 3, do Regulamento (CE) no 1272/2008 
classificadas como tóxicas para a reprodução de 
categoria 1A ou 1B (quadro 3.1) ou tóxicas para 
a reprodução de categoria 1 ou 2 (quadro 3.2), 
e citadas do modo seguinte: 
- Tóxico para a reprodução de categoria 1A com 
efeitos adversos sobre a função sexual e a 
fertilidade ou sobre o desenvolvimento (quadro 
3.1) ou tóxico para a reprodução de categoria 1 
com R60 (pode prejudicar a fertilidade) ou R61 
(Risco durante a gravidez de efeitos adversos 
para o feto) (quadro 3.2) incluído no apêndice 
5. 
- Tóxico para a reprodução de categoria 1B com 
efeitos adversos sobre a função sexual e a 
fertilidade ou sobre o desenvolvimento (quadro 
3.1) ou tóxico para a reprodução de categoria 2 
com R60 (pode prejudicar a fertilidade) ou R61 
(Risco durante a gravidez de efeitos adversos 
para o feto) (quadro 3.2) incluído no apêndice 
6. 

1. Não poderá comercializar-se nem utilizar-se: 
- como substâncias, 
- como componentes de outras substâncias, ou em misturas, 
para a sua venda ao público em geral quando a concentração individual na substância 
ou a mistura seja superior ou igual a: 
- ou ao correspondente limite específico de concentração estabelecido no anexo VI, 
parte 3, do Regulamento (CE) no 1272/2008, ou 
- a concentração pertinente fixa na Directiva 1999/45/CE, quando não se tenha 
atribuído um limite de concentração específico no anexo VI, parte 3, do Regulamento 
(CE) no 1272/2008. 
Sem prejuízo da aplicação de outras disposições comunitárias relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e misturas, os fornecedores 
devem assegurar, antes da comercialização, que a embalagem dessas substâncias 
ou misturas seja visível, legível e indelével do seguinte modo: «Reservado 
exclusivamente a usuários profissionais». 
 
2. Não obstante, o ponto 1 não se aplicará a: 
a) os medicamentos de uso humano ou veterinário, tal e como estão definidos na 
Directiva 2001/82/CE e na Directiva 2001/83/CE; 
b) os produtos cosméticos tal como os define a Directiva 76/768/CEE; 
c) os seguintes combustíveis e produtos derivados do petróleo: 
- os carburantes contemplados na Directiva 98/70/CE, 
- os derivados dos hidrocarbonetos, previstos para uso como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas, 
- os combustíveis vendidos em sistema fechado (por exemplo, botijas de gás liquido); 
d) as tintas para artistas contempladas na Directiva 1999/45/CE; 
e) as substâncias enumeradas no apêndice 11, coluna 1, para as aplicações ou usos 
enumerados no apêndice 11, coluna 2. Se se especifica uma data na coluna 2 do 
apêndice 11, a excepção aplicar-se-á até à data mencionada. 

 
15.2 Avaliação da segurança química 
A avaliação da segurança química do produto não foi realizada. 
 
 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 
Causa da revisão: Novo formato e correcções menores. 
 
Texto completo das frases H que aparecem no ponto 3: 
H302  Nocivo em caso de ingestão. 
H315  Provoca irritação cutânea. 
H318  Provoca lesões oculares graves. 
H319  Provoca irritação ocular grave. 
H400  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410  Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. 
 
Códigos de classificação: 
 
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidade oral aguda, Categoria 4 
Aquatic Acute 1 : Toxicidade aguda para o meio ambiente aquático, Categoria 1 
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente aquático, Categoria 1 
Aquatic Chronic 2 : Efeitos crónicos para o meio ambiente aquático, Categoria 2 
Eye Dam. 1 : Lesão ocular grave, Categoria 1 
Eye Irrit. 2 : Irritação ocular, Categoria 2 
Skin Irrit. 2 : Irritante cutâneo, Categoria 2 
 
Aconselha-se que seja dada formação básica relativamente à segurança e higiene laboral para que seja efectuado um 
manuseamento correcto do produto. 
 
 
 
 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
(de acordo com o Regulamento (UE) 2015/830) 

 FBR08-BIOROOT 
Versão: 2 
Data da revisão: 05/03/2019 

Página 10 de 10 
Data de impressão: 05/03/2019 

 

 

-Continua na página seguinte- 

 
Abreviaturas e siglas utilizadas: 
ADR: Acordo europeu sobre o transporte internacional de mercadorias perigosos por estrada. 
BCF: Factor de bio concentração. 
CEN: Comité Europeu de Normalização. 
EC50: Concentração efectiva média. 
EPI: Equipamento de protecção individual. 
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas. 
LC50: Concentração Letal, 50%. 
LD50: Dose Letal, 50%. 
Log Pow: Logaritmo do coeficiente de partição octanol-agua. 
NOEC: Concentração sem efeito observado. 
RID: Regulamentação referente ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro. 
 
Principais referências bibliográficas e fontes de dados: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulamento (UE) 2015/830. 

Regulamento (CE) No 1907/2006. 
Regulamento (EU) No 1272/2008. 
 
A informação contida nesta Ficha de Dados de Segurança foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 da 
COMISSÃO de 28 de Maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº 
1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE da Comissão. 
 
 

A informação desta Ficha de Dados de Segurança do produto está baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da 
CE e nacionais, quanto a que as condições de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O 
produto não deve ser utilizado para fins distintos aos que se especificam, sem ter primeiro uma instrução por escrito, do seu 
manueseamento. É sempre responsabilidade do usuario tomar as medidas oportunas com o fim de cumplir com as exigencias 
establecidas nas legislações. 




