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

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome comercial : Raticume D Cereal
Tipo do produto : Rodenticidas,Produtos biocidas (ex: Desinfectantes, pesticidas)
Grupo de produtos : Biocida

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Destinado ao público em geral
Categoria de uso principal : Utilização pelo consumidor final,Uso profissional
Utilização da substância ou mistura : Mus musculus, Rattus norvegicus, Rattus rattus
Utilização da substância ou mistura : Rodenticidas
Função ou categoria de utilização : Pesticidas destinados a usos não agrícolas (Biocidas)

1.2.2. Usos desaconselhados
Não existe informação adicional disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

1.4. Número de telefone de emergência

País Organismo/Empresa Morada Número de 
emergência

Comentário

Portugal Centro de Informação Antivenenos
Instituto Nacional de Emergência 
Médica

Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa

+351 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Misturas/Substâncias: SDS EU 2015: Segundo o Regulamento (UE) 
2015/830 (Anexo II do REACH)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, 
categoria 2

H373 

Texto completo das advertências H: consultar a Secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP) :

GHS08
Palavra-sinal (CLP) : Atenção
Advertências de perigo (CLP) : H373 - Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida (via oral).
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Recomendações de prudência (CLP) : P260 - Não respirar as poeiras.
P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos perigosos ou 
especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional.

2.3. Outros perigos

Esta substância/mistura preenche os critérios PBT do Regulamento REACH, Anexo XIII

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP]

Trietanolamina
substância com valor(es) limite de exposição 
profissional nacional(ais) (CH)

(nº CAS) 102-71-6
(n° CE) 203-049-8

0,02 – 0,03 Eye Irrit. 2, H319

Difenacume
(Active substance (Biocide))

(nº CAS) 56073-07-5
(n° CE) 259-978-4
(Número de indice) 607-157-00-X

0.0025 Acute Tox. 1 (Oral), H300
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
Acute Tox. 1 
(Inhalation:dust,mist), H330
Repr. 1B, H360D
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Limites de concentração específicos:

Nome Identificador do produto Limites de concentração específicos
Difenacume
(Active substance (Biocide))

(nº CAS) 56073-07-5
(n° CE) 259-978-4
(Número de indice) 607-157-00-X

( 0 <C < 0,02) STOT RE 2, H373
( 0,003 ≤C ≤ 100) Repr. 1B, H360D
( 0,02 ≤C ≤ 100) STOT RE 1, H372

Texto completo das frases H, ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros geral : EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Primeiros socorros em caso de inalação : Não pertinente.
Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com água abundante. Lavar com água saponácea.
Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos

: Lavar com água mantendo os olhos bem abertos.

Primeiros socorros em caso de ingestão : Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. 
NÃO provocar o vómito. Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e 
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Contactar um cirurgião veterinário, em caso de 
ingestão por um animal de companhia.

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

Sintomas/efeitos : This product contains an anticoagulant substance. If ingested, symptoms, which may be 
delayed, may include nosebleed and bleeding gums. In severe cases, there may be bruising 
and blood present in the faeces or urine.
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4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Antídoto: Vitamina K1.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Agentes extintores adequados : Água. Água pulverizada. Pó seco. Espuma.
Agentes extintores inadequados : Não usar uma corrente de água forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio : Este produto é poco inflamável.
Produtos de decomposição perigosos em caso de 
incêndio

: Libertação possível de fumos tóxicos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Instruções para extinção de incêndio : Arrefecer os contentores expostos por pulverização ou com água nebulizada.
Protecção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Máscara 

respiratória autónoma isolante. Protecção completa do corpo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Procedimentos gerais : Dotar as equipas de  limpeza de protecção adequada.

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Planos de emergência : Ventilar a zona do derramamento. Não respirar as 

poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
Equipamento de protecção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Para mais 

informaçoes, consultar a secção 8 : "Controlo de exposiçao-protecção individual".

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Avisar as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou em cursos de água. Evitar a entrada nos esgotos e 
nas águas potáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Apanhar mecanicamente o produto. Conter a substância derramada e bombear em 
recipientes adequados.

Outras informações : Eliminar as matérias ou resíduos sólidos num centro autorizado.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informaçoes, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando da utilização : Evitar toda a exposição inútil.
Precauções para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de protecção 

individual. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Lavar as 
mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e 
quando sair do trabalho. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Medidas de higiéne : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de 
qualquer manuseio.
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7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Store in a dry, cool and well ventilated place. Keep the container closed and away from 
direct sunlight. Store in places prevented from the access of children, birds, pets and farm 
animals.

Tempo máximo de armazenamento : 2 ano

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Não existe informação adicional disponível

8.2. Controlo da exposição

Protecção das mãos:

Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase (EN374).

tipo Material Permeabilidade Espessura (mm) Permeação Norma

Luvas descartáveis, 
Luvas reutilizáveis

Borracha nitrílica 
(NBR), Poliálcool 
vinílico (PVA)

EN ISO 374-1

Protecção ocular:

Nenhum(as) em condições normais

Protecção do corpo e da pele:

Nenhum(as) em condições normais

Protecção respiratória:

Em caso de formação de poeiras, utilizar um aparelho respiratório com filtro:

Limite e controlo da exposição no ambiente:
Evitar a libertação para o ambiente.
Controlo do limite de exposição do consumidor:
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma : Sólido
Aparência : Grãos.
Cor : vermelho.
Cheiro : Característica.
Limiar olfactivo : Não existem dados disponíveis
pH : 6,4
Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis
Ponto de fusão : Não existem dados disponíveis
Ponto de solidificação : Não aplicável
Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis
Ponto de inflamação : Não aplicável
Temperatura de combustão espontânea : Não aplicável
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Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás) : Não inflamável.
Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis
Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis
Densidade relativa : Não aplicável
Solubilidade : Parcialmente solúvel.
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) : Não existem dados disponíveis
Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis
Viscosidade, dinâmico/a : Não existem dados disponíveis
Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis
Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis
Limites de explosão : Não aplicável

9.2. Outras informações

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reacção perigosa sob condições normais de uso.

10.4. Condições a evitar

Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas.

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação adicional disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não deverá ser formado qualquer produto de decomposição perigoso.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado
Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado
Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado
Indicações suplementares : Anticoagulante

Raticume D Cereal 
DL50 oral rato > 2000 mg/kg

DL50 cutânea rato > 2000 mg/kg

Difenacume (56073-07-5)
DL50 oral rato ≤ 5 mg/kg

DL50 cutânea rato ≤ 50 mg/kg

CL50 inalação rato (mg/l) 0,01627 – 0,02074 mg/l/4h
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Trietanolamina (102-71-6)
DL50 oral 2200 mg/kg Porquinho da Índia

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado
pH: 6,4

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado
pH: 6,4

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado
Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado
Carcinogenicidade : Não classificado

Toxicidade reprodutiva : Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
exposição única

: Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
exposição repetida

: Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida (via oral).

Perigo de aspiração : Não classificado

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos 
adversos a longo prazo no ambiente. Este produto contém componentes tóxicos para a 
fauna.

Perigoso para o ambiente aquático, de curto prazo 
(agudo)

: Não classificado

Perigoso para o ambiente aquático, de longo prazo 
(crónico)

: Não classificado

Difenacume (56073-07-5)
CL50 peixe 1 0,042 mg/l Oncorhynchus mykiss

CE50 Daphnia 1 0,25 mg/l Daphnia magna

ErC50 (algas) 0,04 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Raticume D Cereal 
Persistência e degradabilidade Não facilmente biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

Raticume D Cereal 
Potencial de bioacumulação Potencialmente bioacumulável.

12.4. Mobilidade no solo

Raticume D Cereal 
Ecologia - solo Baixa mobilidade (solo).

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Raticume D Cereal 
Esta substância/mistura preenche os critérios PBT do Regulamento REACH, Anexo XIII
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12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.
Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente 
de recolha autorizado.

Recomendações de eliminação do 
Produto/Embalagem

: At the end of the treatment, dispose the uneaten bait and the packaging in accordance with 
local requirements. Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local 
autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Once treatment is complete, 
dispose of the bait that has not been eaten and the packaging in an appropriate collection 
circuit. packaging and leftovers (consumed or not) of rodenticides are considered hazardous 
waste. Removal and destruction must be carried out by a specialised or approved company.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N° ONU (ADR) : Não aplicável
N.º ONU (IMDG) : Não aplicável
N.º ONU (IATA) : Não aplicável
N.º ONU (ADN) : Não aplicável
N.º ONU (RID) : Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (IMDG) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (IATA) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (ADN) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (RID) : Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de risco de transporte (ADR) : Não aplicável
IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte 
(IMDG)

: Não aplicável

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : Não aplicável
ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : Não aplicável
RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : Não aplicável
Grupo de embalagem (IMDG) : Não aplicável
Grupo de embalagem (IATA) : Não aplicável
Grupo de embalagem (ADN) : Não aplicável
Grupo de embalagem (RID) : Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Não
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Poluente marinho : Não
Outras informações : Não existe informação complementar disponível

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Não existem dados disponíveis
Transporte marítimo
Não existem dados disponíveis
Transporte aéreo
Não existem dados disponíveis
Transporte por via fluvial
Não existem dados disponíveis
Transporte ferroviário
Não existem dados disponíveis

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE
Não contém substâncias sujeitas a restrição segundo o anexo XVII do REACH
Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH
Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH
Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à 
exportação e importação de produtos químicos perigosos.
Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a 
poluentes orgânicos persistentes
 
Outras informações, restrições e disposições legais : Regulamento (EU) Nº 528/2012 referente à disponibilidade no mercado e utilização de 

produtos biocidas. REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA COMISSÃO de 28 de maio de 2015 
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).

Regulamento (EU) Nº 528/2012 referente à disponibilidade no mercado e utilização de produtos biocidas
Este produto contém produtos biocidas
Tipo do produto (Biocida) : 14 - Rodenticidas
Número de autorização : PT/DGS mrs-174/2019 (pro)  PT/DGS mrs-180/2019 (non pro)
Contém : Difenacume (0.0025 %)

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Não existe informação adicional disponível

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química

SECÇÃO 16: Outras informações

Outras informações : DISCLAIMER OF LIABILITY The information in this folder was obtained from sources which we believe are 
reliable. However, the information is provided without any warranty, express or implied, regarding its 
correctness. The conditions or methods of handling, storage, use or disposal of the product are beyond our 
control and may be beyond our knowledge. For this and other reasons, we do not assume responsibility and 
expressly disclaim liability for loss, damage or expense arising out of or in any way connected with the 
handling, storage, use or disposal of the product. This folder was prepared and is to be used only for this 
product. If the product is used as a component in another product, this folder information may not be 
applicable. The contents and format of this SDS are in accordance with Regulation (EC) N° 453/2010 of the 
European Parliament and of the Council. Use biocides and pesticides safely. Always read the label and 
product information before use.
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Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 1 (Dermal) Toxicidade aguda (cutânea), categoria 1

Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist) Toxicidade aguda (inalação:poeirass,névoas) Categoria 1

Acute Tox. 1 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 1

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2

Repr. 1B Toxicidade reprodutiva, categoria 1B

STOT RE 1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, categoria 1

STOT RE 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, categoria 2

H300 Mortal por ingestão.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H330 Mortal por inalação.

H360D Pode afectar o nascituro.

H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

FDS UE (Anexo II do REACH)

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 
exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.


