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

 
1.1. Identificador do produto: 
Nome comercial:   IKEBANA TRIPLE ACCION 
Autorização de Venda N.º:  1065 
 
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 
Insecticida/acaricida e fungicida para uso não profissional. 
Autorizado para ambiente doméstico em plantas de interior e em jardins e hortas familiares. 
 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
FABRICANTE: 
Química de Munguia, S.A.  
Derio Bidea, 51 
48100 Munguia (Vizcaya) 
Telf: (94) 6741085. 
e-mail: info@quimunsa.com 
ROESB: 0044CAV 
 
TITULAR: Rotam Agrochemical Europe Ltd 
 
1.4. Número de telefone de emergência 
Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 808 250 143 (disponível 24h) 
 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

 
2.1. Classificação da substância ou mistura 
Classificação de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
Aquático agudo Cat 1 
Aquático crónico Cat 1 
 
2.2. Elementos do rótulo: 
 
Pictogramas: 

 
 

 
Palavra sinal: ATENÇÃO 

 
 
Advertências de perigo: 
 
H410  Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. 
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Recomendações de prudência: 
 
P102 Manter fora do alcance das crianças. 
P261 Evitar respirar o pulverizado. 
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P391 Recolher o produto derramado. 
P501 Eliminar o conteúdo e embalagem num local adequado à sua recolha. 
 
Frases EUH 
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 

utilização. 

 
2.3. Outros perigos: 
Não existe informação adicional disponível. 
 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

Componentes Nº CAS % p/p 
Classificação segundo o 
Regulamento (UE) No. 
1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Deltametrina 52918-63-5 0,001% 
Acute Tox. 3; 

Aquatic Chronic 1; H301, H331; H400; H410 

Tebuconazol 107534-96-3 0,02% 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Repr 2, H361d 
Aquatic Chronic 2, H411 

Abamectina 71751-41-2 0,0015% 

Acute Tox. 2, H300 
Acute Tox. 2, H330 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Texto completo das frases H, ver SECÇÃO 16. 
 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: 
Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante pelo menos durante 15 minutos. 
Não esquecer de retirar as lentes de contacto. 
Em caso de contacto com a pele lavar com água abundante e sabão, sem esfregar. 
Se necessário levar o acidentado a um centro hospitalar e levar o rótulo ou a embalagem. 
EM CASO ALGUM DEIXAR O INTOXICADO SÓZINHO. 
 
4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados. 
Não existe informação adicional disponível. 
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4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Conselhos terapêuticos: Tratamento sintomático. 
 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 
5.1. Meios de extinção 
Meios de extinção adequados 

Apagar o incêndio utilizando espuma, pó extintor seco ou CO2 ou água pulverizada.  

Meios de extinção inadequados 

Não usar para a extinção jacto directo de água, unicamente para refrescar zonas e embalagens 

próximas do foco de calor. 

 

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 
Riscos especiais. 

Não respirar os vapores. Os gases de combustão de matérias orgânicas devem ser sempre 

considerados como tóxicos por inalação. 

 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Usar máscaras com filtros para produtos orgânicos e equipamentos autónomos em locais 
fechados. 
 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

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

Não deve realizar-se qualquer ação que suponha um risco individual ou sem formação adequada. 

Não deixe que entre pessoal desnecessário e sem proteção. Pessoal adequado (ver SECÇÃO 8). 

 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evitar a dispersão do produto derramado, o seu contacto com o solo, o meio aquático, esgotos e 
sarjetas. Informar as autoridades competentes se o produto causou contaminação ambiental 
(sarjetas, canais, terra ou ar). 

 
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Conter o derrame e recolher em contentor adequado. Eliminar de acordo com os regulamentos 

locais em vigor. Lavar as pequenas quantidades com água. Eliminar a água utilizada de acordo 

com os regulamentos locais em vigor. 
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 
7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
Aplicar em pulverização direta sem diluir, em qualquer momento, quando apareçam sintomas de 
ataque de pragas ou doenças em plantas ornamentais herbáceas e arbustivas. O uso do produto 
recomenda-se unicamente com a presença simultânea das pragas e doenças a controlar. 
 
Mitigação de riscos no manuseamento 
O aplicador deve usar luvas ao manusear o produto. 
Não entrar na cultura até que o produto esteja seco. 
Evitar o contacto com a folhagem húmida durante a aplicação. 
 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Manter fora da exposição ao sol e das geadas. 
Conservar na embalagem original. 
Guardar em local seco e em recipientes fechados. 
 
7.3. Utilizações finais específicas 
Insecticida/acaricida e fungicida para uso não profissional. 
Autorizado para ambiente doméstico em plantas de interior e em jardins e hortas familiares. 
 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual 

 
8.1. Valores limite de exposição 
Não aplicável 
 
8.2. Equipamento de proteção individual 
Usar luvas tipo descartáveis de latex/vinil Cat. I UNE EN 420. 
Manter as medidas gerais de proteção e de higiene, evitar o contacto com a pele, olhos e 
vestuário. 
 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico:   Líquido pulverizável 
Cor:   Incolor 
Cheiro:  Etéreo 
Estabilidade ao calor:  Estável nas condições normais de armazenagem 
Solubilidade na água:  Solúvel 
Solubilidade com outros dissolventes: Solúvel com alguns dissolventes orgânicos 
 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

 
Estável em condições normais de armazenagem. 
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10.1. Condiciones a evitar:  
Evitar o contacto com ácidos, bases e agentes oxidantes 
 
10.2. Produtos de decomposição perigosos:  
A decomposição térmica origina produtos tóxicos de natureza diversa, portanto, em caso de 
incêndio ou combustão, evitar a aspiração dos fumos. 
 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 
 

Toxicidade aguda: 
DL50 oral ratazanas:   <5000 mg/kg. 
DL50 dérmica ratazanas:  >5.000 mg/kg. 
CL50 inalação ratazanas (4 h): > 24 mg/l. de ar 
NOEL (90 dias) ratazanas:   sem dados g/kg alimento. 

 
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 
12.1. Toxicidade. Evitar o contacto com águas pluviais ou freáticas. 
 
12.2. Persistência e degradabilidade 
O produto é degradável pela acção bioquímica dos solos. 
O tempo de persistência vara dependendo das características, tanto físicas como bioquímicas do 
solo. 
 
12.3. Potencial de Bioacumulação 
Nada indica até ao momento que o produto seja bioacumulável. 
 
12.4. Mobilidade no solo: Não disponível 
 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 
13.1. Produto 
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de 
aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de 
águas das explorações agrícolas e estradas.] Devem ser geridos de acordo com a normativa 
vigente através de gestores autorizados. 
Os resíduos não devem ser eliminados através das redes de esgotos. 
 
13.2. Embalagens 
Entregar as embalagens vazias ou resíduos de embalagens, nos pontos de recolha estabelecidos 
pelos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos ou directamente no ponto de venda onde 
as referidas embalagens foram adquiridas, caso as mesmas tenham sido colocadas no mercado 
através dum sistema de depósito, devolução e retorno. 
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SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Número 
ONU 

UN3082 UN3082 UN3082 UN3082 

14.2. Designação 
oficial de 
transporte 

Matéria 
perigosa do 
ponto de vista 
do Ambiente, 
líquida, N.S.A. 
(deltametrina) 

Matéria 
perigosa do 
ponto de vista 
do Ambiente, 
líquida, N.S.A. 
(deltametrina) 

Matéria 
perigosa do 
ponto de vista 
do Ambiente, 
líquida, N.S.A. 
(deltametrina) 

Matéria 
perigosa do 
ponto de vista 
do Ambiente, 
líquida, N.S.A. 
(deltametrina) 

14.3 Classe (s) 
de mercadoria 
perigosa. 
Rotulagem 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 
14.4 Grupo de 
embalagem 

III III III III 

14.5 Perigos 
para o meio 
ambiente 

Sim Sim Sim Sim 

14.6 Precauções 
particulares para 
os usuários. 

Número de 
identificação de 
perigos: 90 

Número de 
identificação de 
perigos: 90 

  

 
Formato de venda: Embalagem combinada. Isenção por quantidades limitadas: 
 
 
 
 
 
 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente 
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 
 
 
15.2. Avaliação da segurança química: 
Não foi realizada avaliação de segurança química. 
Indicações sobre o manuseamento do produto estão referidas nas Secções 7 e 8 da Ficha de 
Dados de Segurança. 
 
 
 
 
 

http://www.euskadi.net/o59a/O59AAdr2003Etiquetas.jsp?p0=etiq_9
http://www.euskadi.net/o59a/O59AAdr2003Etiquetas.jsp?p0=etiq_9
http://www.euskadi.net/o59a/O59AAdr2003Etiquetas.jsp?p0=etiq_9
http://www.euskadi.net/o59a/O59AAdr2003Etiquetas.jsp?p0=etiq_9
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SECÇÃO 16: Outras informações 

 
Fontes dos dados utilizados para elaborar a ficha: 

 
Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão vigente respetivamente. 
Regulamentos de transporte de conformidade com ADR, RID, IMDG, IATA na versão vigente 
respetivamente. 

 
Enunciado das frases H especificadas na SECÇÃO 3 
 
H300 Mortal por ingestão 
H301 Tóxico por ingestão 
H302 Nocivo por ingestão 
H330 Mortal por inalação 
H331 Tóxico por inalação 
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos nocivos duradouros 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos nocivos duradouros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A 
Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 

Vizcaya, SPAIN 
Tel. 946 741 085 
Fax 946 744 829 

 
 

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 
 902 190 100 
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