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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 Cereal 

Tipo do produto : Rodenticidas 

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 

Utilização da substância ou mistura : Rodenticidas 
 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existe informação adicional disponível 
 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Belgagri 
Rue des Tuiliers, 1 
4480 Engis - Belgique 
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510 
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com 
 

1.4. Número de telefone de emergência 
 

País Organismo/Empresa Morada Número de 
emergência 

Comentário 

Portugal Centro de Informação 
Antivenenos 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

+351 808 250 143  

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Mistura: SDS < 2015 : # 

Nao classificado 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Recomendações de prudência (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das crianças 
P103 - Ler o rótulo antes da utilização 
P220 - Manter/guardar afastado de Conservar afastado de alimentos e bebidas incluindo os 
dos animais. 
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente 
P280 - Usar luvas de protecção 
P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um médico, um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
P404 - Armazenar em recipiente fechado 
P405 - Armazenar em local fechado à chave 
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos perigosos ou 
especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional 

Fecho de segurança para as crianças : Não 

Indicações de perigo detetáveis pelo tato : Não 
 

   
 

 

 

2.3. Outros perigos 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades 
físico-químicas assim como os efeitos adversos 
para a saúde humana e para o ambiente 

: Segundo o nosso conhecimento, não apresenta riscos particulares, caso sejam respeitadas as 
regras gerais de higiene industrial. 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
 

3.1. Substância 

Não aplicável 
 

 

3.2. Mistura 
 

 
 

 
 

Nome Identificador do 
produto 

% Classificação de acordo 
com a directiva 67/548/CEE 

Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-
4-hidroxicumarina, difenacoum 

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

0.005 T+; R28 
T; R48/25 
N; R50/53 
 

Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 
Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist), 
H330 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

 

Texto integral das frases R e H : ver a secção 16 
  

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 
 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 
respiração. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a 
pele 

: Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte 
um médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

: Lavar com água. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Fazer beber muita água. Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar-
lhe a embalagem ou o rótulo. 

 

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

Sintomas/lesões : Anticoagulante. 
 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

5.1. Meios de extinção 

Agentes extintores adequados : Água. Água pulverizada. Espuma. Pó seco. 

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. 
 

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 protecção 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 

Não existe informação adicional disponível 

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. Bombear/recuperar o produto derramado em recipiente 
apropriado. 

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

6.4. Remissão para outras secções 

Para mais informaçoes, consultar a secção 13. 
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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. 

Medidas de higiéne : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de 
qualquer manuseio. 

 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Conservar na embalagem 
de origem. 

Tempo máximo de armazenamento : 3 ano 
 

7.3. Utilizações finais específicas 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual 
 

8.1. Parâmetros de controlo 

Não existe informação adicional disponível 
 
 

 

 
 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. 

Protecção das mãos : luvas de protecção 

Protecção ocular : Óculos de segurança 

Protecção do corpo e da pele : Nenhum(as) em condições normais. Usar vestuário de protecção adequado 

Protecção respiratória : Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado 

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 físicas e 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 existem dados disponíveis 
  

Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de inflamação : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 
  

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 : 1,24 
  

Solubilidade : Parcialmente solúvel. 
  

Log Pow : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, cinemático/a : Não aplicável 
  

Viscosidade, dinâmico/a : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 
  

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis 
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9.2. Outras informações 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 
 

10.1. Reactividade 

Não existe informação adicional disponível 
 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 
 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas 

Não existe informação adicional disponível 
 

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 

Não existe informação adicional disponível 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda : Nao classificado 

Anticoagulante 
 

Raticume Cereal  

DL50 oral rato > 2000 mg/kg 
 

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarina, difenacoum (56073-07-5) 

DL50 oral rato 7,33 mg/kg 

DL50 cutânea rato 51,5 - 63 mg/kg 

CL50 inalação rato (mg/l) 0,01627 - 0,02074 mg/l/4h 
 

Corrosão/irritação cutânea : Nao classificado 

pH: 6,4 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Nao classificado 

pH: 6,4 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Nao classificado 

Mutagenecidade em células germinativas : Nao classificado 

Carcinogenicidade : Nao classificado 
 

 

Toxicidade reprodutiva : Nao classificado 

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

: Nao classificado 

 

 

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

: Nao classificado 

 

 

Perigo de aspiração : Nao 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. 

 

 

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarina, difenacoum (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 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

12.4. Mobilidade no solo 

Não existe informação adicional disponível 
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12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

 

12.6. Outros efeitos adversos 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos : Destruir  de acordo com os regulamentos de segurança locais e nacionais. Eliminar este 
produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos 
perigosos ou especiais. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 

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

14.1. Número ONU 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis 

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 perigo para efeitos 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 

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 
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- 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 73/78 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 

 

 

 
  

 
 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existe informação adicional disponível 
 

 
 

 

 
 

 
 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não existe informação adicional disponível 
  

SECÇÃO 16: Outras informações 
 

 
 

Outras informações : <Traduction manquante : 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. />. <Traduction manquante : The contents and format of this 
SDS are in accordance with Regulation (EC) N° 453/2010 of the European Parliament and of 
the Council. />. <Traduction manquante : Use biocides and pesticides safely. Always read the 
label and product information before use. />. 

 
 

Texto integral das frases R-, H- e EUH: 

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

Acute Tox. 2 (Dermal) Toxicidade aguda (dérmico) Categoria 2 

Acute Tox. 2 (Oral) Toxicidade aguda (oral) Categoria 2 

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

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 1 

STOT RE 1 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repetida) Categoria 1 

H300 Mortal por ingestão 

H310 Mortal em contacto com a pele 

H330 Mortal por inalação 

H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

R28 Muito tóxico por ingestão 

R48/25 Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão 

R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático 

N Perigoso para o ambiente 

T Tóxico 

T+ Muito tóxico 
 

 

 

 
 
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 
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