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Gluconato de Cobre
1. SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Designação comercial:
GLUNATE Cu
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilizações identificadas:
Fertilizante. Usuário profissional / usuário industrial de uso exclusivo.
Utilizações desaconselhadas:
Você não deve usar para outros fins diferentes dos descritos no produto.
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Fornecedor:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A.
Endereço:
Av. Rafael Casanova, 81
08100 – Mollet del Vallés ( Barcelona) - Spain
Número de telefone:
(34) 935.796.677
Fax:
(34) 935.791.722
Endereço electrónico de uma pessoa competente
responsável pela ficha de dados de segurança:
fsegur@iqvagro.com
1.4. Número de telefone de emergência
Horário:
Outros comentários:

800 250 250 (Centro de Informação Antivenenos)
(24h)
Não há informação disponível.

2. SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1. Classificação da substância ou mistura
Tabela de classificação do CLP
Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008
CLP Classification
Indicação de perigo
Acute Tox. Oral
Cat. 4
H302: Nocivo por ingestão
Skin Sens.
Cat.1B
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
STOT RE
Cat.2
H373: Pode afectar os órgãos após exposição
Aquatic Acute Toxicity
Cat.1
prolongada ou repetida.
Aquatic Chronic Toxicity
Cat.2
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos
H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

Fatores M
Não há informação disponível.

2.2. Elementos do rótulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

Palavra-sinal
ATENÇÃO
Indicação de perigo
H302:
Nocivo por ingestão
H317:
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H373:
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H410:
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência
P102
Manter fora do alcance das crianças.
P264
Lavar cuidadosamente após manuseamento.
P270
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/ protecção ocular/protecção facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
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.
P310
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
P501
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Conforme Regulamento (UE) N. o 2015/830 que altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006
(REACH)
PT_GLUNATE CU _2019

Data revisão:20-11-2019
Versão:1.0

Substitui a versão : 0.0 ()
Página: 2 / 9

Gluconato de Cobre
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
Números de acesso de autorização (REACH) :

A mistura não requer registro nos termos do Regulamento (CE)
No. 1907/2006 REACH (art. 15).

2.3. Outros perigos
Conformidade com os critérios PBT/mPmB :
Outros perigos que não tenham repercussões na
classificação :
2.4. Frases de riscos especiais:

Não há nenhum risco ou não classificado como PBT ou mPmB.
A mistura de substância não é classificada como SVHC.
SP1: Não contaminar 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.]

3. SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2. Misturas:
Designação química

di-D-Gluconato de
Cobre

Concentração (%) Número CE

25 - 50

Número
CAS

208-408-2 527-09-3

REACH No.

Classificação Regulamento (CE)
1272/2008

Indicação de
perigo*

01-2120780851-48-XXXX

Acute Tox. Oral
Cat.4
Skin sens.
Cat.1
STOT RE
Cat.2
Aquatic Acute Tox.
Cat.1
Aquatic Chronic Tox.
Cat.2
(autoclasificação)

H302
H317
H373
H400
H411

(*) Ver o texto integral das advertências de perigo na secção 16.
Não há informação disponível.:

4. SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Notas gerais:
Os sintomas como resultado de intoxicação podem ocorrer após a exposição; por tanto,
em caso de dúvida, a exposição direta ao produto químico ou a persistência do
desconforto buscam atendimento médico, mostrando o SDS deste produto.
Em caso de inalação:

Remova os afetados do local de exposição, forneça ar limpo e mantenha-o em repouso.
Em casos graves, como parada cardiorrespiratória, serão aplicadas técnicas de respiração
artificial (respiração boca a boca, massagem cardíaca, suprimento de oxigênio, etc.),
exigindo assistência médica imediata.

Se entrar em contacto com a pele:

Remova roupas e sapatos contaminados, enxágüe a pele ou dê banho na pessoa afetada,
se apropriado, com bastante água fria e sabão neutro. Em caso de uma condição
importante, consulte um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelamento, as
roupas não devem ser removidas, pois podem piorar os ferimentos causados se estiverem
presas à pele. No caso de bolhas na pele, elas nunca devem estourar, pois aumentariam o
risco de infecção.

Em caso de contacto com os olhos:

É um produto que não contém substâncias classificadas como perigosas em contato com
os olhos. Enxágue por pelo menos 15 minutos com água em abundância à temperatura
ambiente, impedindo que a pessoa afetada esfregue ou feche os olhos.

Em caso de ingestão:

Exija assistência médica imediata, mostrando o SDS deste produto. Não provoque vômito,
se ocorrer, mantenha a cabeça inclinada para frente para evitar aspiração. No caso de
perda de consciência, não administre nada por via oral até a supervisão do médico. Lave a
boca e a garganta, pois existe a possibilidade de que elas tenham sido afetadas durante a
ingestão. Mantenha a pessoa afetada em repouso.

Recomendações para das pessoas que
prestam os primeiros socorros:

Não determinado

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto
agudos como retardados:
Efeitos agudos e retardados são aqueles indicados nas seções 2 e 11.
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4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Indicações sobre cuidados médicos urgentes
e tratamentos especiais necessários:
Não determinado

5. SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios de extinção
Meios adequados de extinção:
Produto não inflamável sob condições normais de armazenamento, manuseio e uso.
Em caso de inflamação como resultado de adulteração, armazenamento ou uso indevido,
use de preferência extintores polivalentes em pó (pó ABC). NÃO É RECOMENDADO usar
água de jato como agente extintor.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Produtos perigosos da combustão:
Como consequência da combustão ou decomposição térmica, são gerados subprodutos da
reação que podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um alto
risco à saúde.
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Recomendações para o pessoal de combate
a incêndios:
Dependendo da magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de proteção
completas e aparelhos de respiração autônomos. Ter um mínimo de instalações ou
atuadores de emergência (mantas contra incêndio, armário de remédios portátil, ...)
Disposições adicionais:
Atuar de acordo com o Plano Interno de Emergência e as Folhas de Informações sobre
ações em caso de acidentes e outras emergências.
Suprima qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os contêineres e
tanques de armazenamento de produtos suscetíveis à inflamação, explosão ou BLEVE como
resultado de altas temperaturas. Evite o derramamento dos produtos utilizados na extinção
de incêndios no ambiente aquático.
6. SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Para o pessoal não envolvido na resposta à
Isolar vazamentos, desde que não represente um risco adicional para as pessoas que
emergência:
executam essa função. Tendo em vista a exposição potencial ao produto derramado, é
obrigatório o uso de elementos de proteção individual (consulte a seção 8). Evacue a área e
mantenha as pessoas desprotegidas afastadas.
6.2. Precauções a nível ambiental
Precauções a nível ambiental:

Evite qualquer tipo de descarga no meio aquático. Contenha adequadamente o produto
absorvido / coletado em recipientes hermeticamente fechados. Notifique a autoridade
competente em caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Contenção:
Se recomenda:
Absorva o derramamento com areia ou absorvente inerte e leve-o para um local seguro.
Não absorva na serragem ou outros absorventes combustíveis. Para qualquer consideração
sobre o descarte, consulte a seção 13.

6.4. Remissão para outras secções
Remissão para outras secções:

Veja as seções 8 e 13.

7. SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precauções para um manuseamento seguro
A.- Precauções Gerais
Cumprir a legislação vigente sobre prevenção de riscos ocupacionais. Mantenha os recipientes firmemente
fechado. Controle derramamentos e desperdícios, eliminando-os com métodos seguros (seção 6). Evite derramamento livre do recipiente.
Mantenha a ordem e a limpeza onde forem manuseados produtos perigosos.
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B.- Recomendações técnicas para prevenção de incêndio e explosão.
Produto não inflamável sob condições normais de armazenamento, manuseio e uso. Recomenda-se transferir para
velocidades lentas para evitar a geração de cargas eletrostáticas que podem afetar produtos inflamáveis.
Consulte a seção 10 sobre condições e materiais a serem evitados.
C.- Recomendações técnicas para evitar riscos ergonômicos e toxicológicos.
Para controle de exposição, consulte a seção 8. Não coma, beba ou fume nas áreas de trabalho; lave as mãos após cada uso e livre-se de
roupas e equipamentos de proteção contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação.
D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ambientais.
Devido ao perigo deste produto para o meio ambiente, recomenda-se manuseá-lo em uma área que possua barreiras de controle de
poluição em caso de derramamento, além de ter material absorvente nas proximidades.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
A.- Medidas técnicas de armazenamento
MIE-APQ-7
Classificação: 3
Temperatura mínima: 5 ºC
Temperatura máxima: 30 ºC
Tempo máximo: 24 meses
B.- Condições gerais de armazenamento.
Evite fontes de calor, radiação, eletricidade estática e contato com alimentos. Para informações adicionais, consulte a seção 10.5.
7.3. Utilizações finais específicas
Exceto pelas indicações já especificadas, não é necessário fazer nenhuma recomendação especial em relação aos usos deste produto.
8. SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual
8.1. Parâmetros de controlo
Substâncias cujos valores-limite de exposição ocupacional devem ser controlados no ambiente de trabalho:
Identificação
Valores-limite ambientais
di-D-gluconato de cobre
VLA-ED
CAS: 527-09-3; CE: 208-408-2
VLA-EC

0,1 mg/m

3

DNEL (Trabalhadores):
Não relevante
DNEL (população):
Não relevante
PNEC:
Não relevante
8.2.2. Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual
A.- Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho:
De acordo com a ordem de prioridade para o controle da exposição ocupacional, a extração localizada na área de trabalho é recomendada
como uma medida de proteção coletiva para evitar exceder os limites de exposição ocupacional. No caso de uso de equipamento de
proteção individual, eles devem ter a marcação CE. Para obter mais informações sobre equipamentos de proteção individual
(armazenamento, uso, limpeza, manutenção, classe de proteção, ...) consulte o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI As
indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de proteção para o produto diluído podem variar de acordo com
seu grau de diluição, uso, método de aplicação, etc. Para determinar a obrigação de instalar chuveiros de emergência e / ou colírio nos
armazéns, serão levados em consideração os regulamentos relativos ao armazenamento de produtos químicos aplicáveis em cada caso.
Para mais informações, consulte as seções 7.1 e 7.2. Todas as informações incluídas aqui são uma recomendação e é necessário especificálas pelos serviços de prevenção de riscos ocupacionais ao ignorar as medidas adicionais de prevenção que a empresa possa ter ou se foram
incluídas na avaliação de risco relevante.
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Protecção ocular/facial:

Evite o contato. Óculos de segurança com protecções laterais ou proteção facial.

Protecção das mãos:

Use luvas resistentes a produtos químicos. Após o uso, lave com água e sabão dentro e fora
e mantenha-os secos para uso posterior.

Outros:

Luvas, botas ou roupas de trabalho dependendo dos riscos associados com a substância ou
mistura e as possibilidades de contato.

Protecção respiratória:
Perigos térmicos:

Máscara auto-filtrante para gases e vapores.
Não disponível.

Protecção da pele

Use roupas adequadas para evitar o contacto repetido ou atrasado com a pele. Lave as
roupas de trabalho diariamente. Após o uso, lave com água e sabão.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental
Medidas adequadas de controlo da
exposição relacionadas com as utilizações
identificadas da substância ou da mistura:
Medidas estruturais para evitar a exposição:
Medidas de organização para evitar a
exposição:
Medidas técnicas para evitar a exposição:

Não há informação disponível.
Não há informação disponível.
Não há informação disponível.
Não há informação disponível.

9. SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspecto:
Líquido de cor azul
Odor:
Característico
Limiar olfactivo:
Não há dados disponíveis
pH (100%) :
2,5- 3,5 (20 °C)
Ponto de fusão/ponto de congelação:
Não há dados disponíveis
Ponto de ebulição inicial e intervalo de
Não há dados disponíveis
ebulição:
Ponto de inflamação:
Não é inflamável (>60ºC)
Taxa de evaporação:
Não há dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido/gás):
Não há dados disponíveis
Limites superior/inferior de inflamabilidade
Não há dados disponíveis
ou de explosividade:
Pressão de vapor:
92.87 (12.38 kPa)
Densidade de vapor:
Não há dados disponíveis
Densidade:
1230 - 1330 kg/m³
Densidade relativa:
Não relevante
Solubilidade (é):
Em água
Coeficiente de partição n-octanol/água:
Não há dados disponíveis
Temperatura de auto-ignição:
Não há dados disponíveis
Temperatura de decomposição:
Não há dados disponíveis
Viscosidade:
Não há dados disponíveis
Propriedades explosivas:
Não há dados disponíveis
Propriedades comburentes:
Não há dados disponíveis
9.2. Outras informações
Outras informações:
10. SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1. Reactividade
Reactividade:
10.2. Estabilidade química
Estabilidade química:
10.3. Possibilidade de reacções perigosas
Possibilidade de reacções perigosas:

Não há dados disponíveis

Reações perigosas não são esperadas se as instruções técnicas para armazenamento de
produtos químicos forem seguidas. Veja a seção 7.
Quimicamente estável nas condições indicadas de armazenamento, manuseio e uso.
Não há dados disponíveis
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10.4. Condições a evitar
Condições a evitar:
10.5. Materiais incompatíveis
Materiais incompatíveis:
10.6. Produtos de decomposição perigosos
Produtos de decomposição perigosos:

Aplicável ao manuseio e armazenamento à temperatura ambiente.
Ácidos fortes e bases fortes
podem ser liberadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono
(CO2), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

11. SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
11.1.2. Misturas
Ingestão: DL50
Inalação: CL50
Toxicidade aguda
Exposição da pele:
DL50
Irritação:

Corrosão:
Sensibilização:
Toxicidade por dose repetida:
CARCINOGENICIDADE:
Mutagenicidade:
Efeitos tóxicos na reprodução:

Informações sobre vias de exposição
prováveis:
Principais efeitos:
Efeitos imediatos e retardados e efeitos
crónicos decorrentes de exposição breve e
prolongada:
Interacções:
12. SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1. Toxicidade
Identificação
di-D-gluconato de cobre
CAS: 527-09-3
CE: 208-408-2

12.2. Degradabilidade
Não há informação disponível.
12.3. Potencial de bioacumulação
Não há informação disponível.
12.4. Mobilidade no solo
Não há informação disponível.

Resultado
300 <DL50 ≤ 2000 mg/kg

Avaliação / resultado: Nocivo por ingestão
>5.00mg/l rata (4h)

Avaliação / resultado: De acordo com os resultados disponíveis, a mistura
não atende aos critérios de classificação.
Rata > 2000 mg/kg

Avaliação / resultado: De acordo com os resultados disponíveis, a mistura
não atende aos critérios de classificação.
Pele: Não edema, não erythema (coelho)

Avaliação / resultado: De acordo com os resultados disponíveis, a mistura
não atende aos critérios de classificação.
Olhos: Não irritante (coelho)

Avaliação / resultado: De acordo com os resultados disponíveis, a mistura
não atende aos critérios de classificação.
Não há informação disponível.
Sensibilizante (mouse)

Avaliação / resultado: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Não aplicável. O cobre é amplamente presente em alimentos, alimentos para animais
e água.
Não aplicável. O cobre é amplamente presente em alimentos, alimentos para animais
e água.
Não aplicável. O cobre é amplamente presente em alimentos, alimentos para animais
e água.

Não há nenhuma evidência de sintomas associados com esta substância/mistura
Não há dados disponíveis

Não há informação disponível.
Não há informação disponível.

Toxicidade aguda
DL50 ingestão
500 mg/kg
DL50 pele
Não relevante
CL50 Inalação Não relevante

Género
Rata
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12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
O produto não atende aos critérios PBT / vPvB
12.6. Outros efeitos adversos
Não há informação disponível.
13. SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Métodos adequados de tratamento dos Os resíduos não devem ser removidos através do esgoto. A eliminação será seguida de
resíduos da substância e da mistura:
acordo com as disposições locais, estaduais ou nacionais, por incineração ou reciclagem.
Métodos adequados de tratamento dos A eliminação será seguida de acordo com as disposições locais, estaduais ou nacionais.
embalagens contaminadas:
Quer por incineração ou reciclagem.
Códigos e denominações dos resíduos de
acordo com os LoW:
Não há informação disponível.
Informação relevante para o tratamento de
resíduos:
Não há informação disponível.
Métodos adequados de tratamento dos
embalagens contaminadas:
Não há informação disponível.
Descarga de águas residuais:
Não há informação disponível.
Disposições
comunitárias/nacionales/regionales
pertinentes em matéria de resíduos:

Disposições
comunitárias/nacionales/regionales
pertinentes em matéria de resíduos:

De acordo com o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), estão incluídas as
disposições comunitárias ou estaduais relacionadas ao gerenciamento de resíduos.
Legislação comunitária: Diretiva 2008/98 / CE, 2014/955 / UE, Regulamento (UE) n.o
1357/2014.

A eliminação será seguida de acordo com as disposições locais, estaduais ou nacionais.

14. SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
ADR/RID
14.1 Número ONU:
14.2 Nome de expedição adequado:
14.3 Classe de perigo de transporte:

UN3082
SUBSTÂNCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PERIGOSA PARA O MEIO AMBIENTE,
N.E.P, (Contém di-D-gluconato de cobre)
9

14.4 Grupo de embalagem:

Classificação ADR/RID:M6
III
Etiqueta:9

14.5 Perigos para o meio ambiente:

Contém di-D-gluconato de cobre

14.6 Precauções especiais para o usuário:

Provisões Especiais: 274,335,601
Quantidades limitadas:5 L
Instruções de embalagem: P001,IBC03,LP01,R001
Special Packing Provisions: PP1
Número de identificação de perigo: 90
Número Kemler: 000

14.7 Transporte a granel de acordo com
Anexo II da Marpol e do Código IBC:

Não aplicável

IMDG
14.1 Número ONU:
14.2 Nome de expedição adequado:

UN 3082
SUBSTÂNCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PERIGOSA PARA O MEIO AMBIENTE,
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14.3 Classe de perigo de transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o meio ambiente:
14.6 Precauções especiais para o usuário:

14.7 Transporte a granel de acordo com
Anexo II da Marpol e do Código IBC:
IATA
14.1 Número ONU:
14.2 Nome de expedição adequado:

N.E.P (Contém di-D-gluconato de cobre)
9
III
Contém di-D-gluconato de cobre. Poluente marinho
Etiqueta : 9
EmS:F-A, S-F

Não aplicável

14.3 Classe de perigo de transporte:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Perigos para o meio ambiente:
14.6 Precauções especiais para o usuário:

UN 3082
SUBSTÂNCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PERIGOSA PARA O MEIO AMBIENTE,
N.E.P, (Contém di-D-gluconato de cobre)
9
III
Contém di-D-gluconato de cobre
Etiqueta : 9

14.7 Transporte a granel de acordo com
Anexo II da Marpol e do Código IBC:

Não aplicável

15. SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
Regulamentos da UE:
Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas e que altera e revoga as Diretivas 67/548 / CEE e 1999 / 45 / CE e Regulamento
(CE) n.º 1907/2006 e todas as alterações subsequentes são alteradas.
Regulamento (CE) no 2003/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro
de 2003, relativo aos adubos.
Número de registo fitossanitário:
Use Autorizações:
Use restrições:
Outras regulamentações da UE:
Informações sobre a emissão de compostos
orgânicos voláteis (VOC):
Regulamentos nacionais:
15.2. Avaliação da segurança química
Avaliação da segurança química:

Não há informação disponível.
Fertilizante. Usuário profissional / usuário industrial de uso exclusivo.
Você não deve usar para outros fins diferentes dos descritos no produto.
Não há informação disponível.
Não há informação disponível.
Não há informação disponível.

Não há informação disponível.

16. SECÇÃO 16: Outras informações
Motivo da Revisão:

Não há informação disponível.

Alterações relativamente à versão anterior:

Não há informação disponível.

Abreviaturas e siglas:

SDS: Ficha de dados de segurança
OEL: Limite de exposição profissional
NACE: Nomenclatura Générale des Activités Économiques dans les Communautés
Européennes (francês, sistema de classificação da UE)
TRGS: liquidações pelos valores brutos em tempo Real
OECD: Organização para a cooperação económica e desenvolvimento PBT: mPmB
persistente, bioacumulável e tóxica: muito persistente e muito bioacumulável
DNEL: Nível de efeito não derivada
PNEC: Concentração de efeito não prevista
LC50: Concentração letal 50 %
LD50: Dose letal 50 %
NOEL: Nível de efeito não observável
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NOAEL: Nível de efeito adverso não observado
NOAEC: Concentração de efeito adverso não observado
SVHC: Substâncias que suscitam elevada preocupação
Referências bibliográficas importantes e
fontes dos dados utilizados:
Métodos de avaliação das informações
referidos no artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1272/2008 foi utilizado para efeitos da
classificação:

Não há informação disponível.

Os métodos de teste foram conduzidos de acordo com o artigo 8 do Regulamento
1272/2008.

Indicações de perigo referidas ao seção 3:

H302:
H317:
H373:
H400:
H411:

Nocivo por ingestão
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações acerca da eventual
formação:
Outras informações:

Não há informação disponível.
Esta informação é baseada no conhecimento que temos até agora. Este SDS refere-se
exclusivamente a este produto. Todas as substâncias químicas neste produto foram
relatadas ou estão isentas de notificação sob notificação a legislação da CE.

A informação contida neste documento provém de fontes publicadas e acredita-se que é precisa. Nenhuma garantia, expressa ou implícita,
é feita e a nossa empresa não assume nenhuma responsabilidade resultante do uso desta FDS. O utilizador deve determinar a
conformidade desta informação para a sua aplicação As especificações desta ficha de dados de segurança descrevem os requisitos
de segurança do nosso produto e não representam uma garantía das características do mesmo. Baseiam-se na situação actual

