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Sezione 1.  IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA  
 

1.1 Identificador do produto 

Nome comercial LINULON 45 SC 

 

1.2 Usos identificados pertinentes da substância ou da mescla e usos desaconselhados 
  

Formulação herbicida para cultivo agrícola. Qualquer outro uso é desaconselhado. 
 
 

1.3 Detalhes sobre o fornecedor da placa de dados de segurança 
  

Fornecedor:              NOVAFITO S.p.A. 
   Via Fratelli Beltrami, 15 

20026 Novate Milanese (MI) – Itália 
Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032 
E-mail:  info@novafito.it 
E-mail pessoa competente  

Responsável da SDS:             tarcisio.vavassori@st-cv.it 

 
1.4 Número telefônico de emergência 
 

Número de emergência SIPCAM SpA - Estabelecimento:  +39 0371 5961 (Expediente). 

Número de emergência NOVAFITO:    +39 02 382121 (Expediente). 
NOVAFITO Email:      info@novafito.it 

 
 
 

Sezione 2.   IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 

2.1 Classificação da substância ou da mistura 
 

Classificação segundo o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) 
 

Classes e categorias de perigo - Indicações de Perigo (H-Statements): 

Cancerigenicidade (Categoria 2) - H351  
Toxicidade para a reprodução (Categoria 1B) - H360Df  
Toxicidade específica para órgãos alvo — Exposição Repetida (Categoria 2) - H373  
Perigoso para o meio ambiente aquático - Toxicidade Aguda (Categoria 1) - H400  
Perigoso para o meio ambiente aquático - Toxicidade Crônica (Categoria 1) - H410  

 

Advertência:                     PERIGO 
 

Conselhos de Prudência (P-Statements): 

P101 – P102 - P201 - P202 - P260 - P273 - P281 - P308+P313 - P314 - P391 – P405 - P501 

 
Disposições especiais para os produtos fitossanitários: 
Segundo o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP):  EUH401 
Conforme ao Regulamento (CE) N° 547/2011:   SP1 
Conforme à Legislação portuguesa:    SPe3a – SpoPt1 

 

Perigos químico-físicos:  
Não classificado para nenhuma das propriedades químico-físicas. Não apresenta riscos particulares de 
incêndio ou de explosão. 

 

Efeitos negativos para a saúde: 
Uma eventual exposição pode provocar efeitos irreversíveis. Pode provocar irritação por contato com a pele 
e com os olhos. Se ingerida pode causar vómito, diarreia, queimaduras no estômago e esófago. Se inalado 
pode causar irritação.   

 

Efeitos negativos para o meio ambiente: 
Altamente tóxico para os organismos aquáticos. A longo prazo pode provocar efeitos negativos no meio 
ambiente aquático. 

 

mailto:info@novafito.it
mailto:pirinoli@novafito.it
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Para o texto completo das indicações de perigo (H-Statements) e dos Conselhos de Prudência (P-
Statements) mencionados nesta seção, consultar a seção 16. 

 

 
2.2 Elementos da etiqueta 
 

Pictogramas de 
Perigo 

GHS08           GHS09 

 
 

Advertência PERIGO 

Indicações de 
perigo: 

H351: 
H360Df: 
 
H373: 
 
H410: 

Suspeitado de provocar o cancro. 
Pode ser nocivo para o feto. Suspeitado de ser nocivo para a 
fertilidade. 
Pode provocar danos aos órgãos no caso de exposição 
demorada ou repetida. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 

Conselhos de 
prudência 
(Prevenção): 

P101: 
 
P102: 
P201: 
P260: 
P270: 
P281: 

No caso de consulta médica, ter à disposição o recipiente ou a 
etiqueta do produto. 
Conservar longe do alcance das crianças. 
Consultar as instruções específicas antes do uso. 
Não respirar os aerossóis. 
Não comer, nem beber, nem fumar durante o uso 
Utilizar o dispositivo de proteção individual exigido. 

Conselhos de 
prudência 
(Reação): 

P308+ 
P313: 

NO CASO de exposição ou de possível exposição: consultar 
um médico. 

Conselhos de 
prudência 
(Conservação): 

P405: Conservar trancado a chave. 

Conselhos de 
prudência 
(Eliminação): 

P501: 
Eliminar o produto / recipiente numa instalação de eliminação 
de resíduos autorizada. 

  

Disposições especiais para os produtos fitossanitários 

Regulamento  
N° 1272/2008 

EUH401: 
 

EUH210: 

Para evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, 
seguir as instruções para o uso. 
 
Ficha dados de segurança disponível a pedido 

Regulamento  
N° 547/2011 

SP1: 

Não contaminar a água com o produto ou com seu recipiente. 
Não limpar o material de aplicação em proximidade das águas 
de superfície. Evitar a contaminação através de sistemas de 
drenagem das águas das empresas agrícolas e das estradas. 

Legislação 
Portuguesa 

SPe3a: 
SPe3a - Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar 
em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. 

SPoPT1: 
SPoPT1 - Após o tratamento lavar cuidadosamente o material 
de proteção e os objetos contaminados, tendo o cuidado 
especial em lavar as luvas por dentro 

 
2.3 Outros perigos 
 
O princípio ativo (Linuron) é considerado substância PBT em conformidade com o anexo XIII do regulamento 
(CE) N° 1907/2006. No concernente os outros componentes para Glicol Etílico e para Formaldeído a avaliação 



 

EMISSÃO N°: 07 DATA: 26/10/2015 

LINULON 45 SC 

Ficha de Dados de Segurança atualizada segundo o Regulamento (CE) N° 
1272/2008 [CLP] e conforme ao Anexo II do Regulamento (CE) N° 453/2010 

 

 Página 3 / 17 

PBT e vPvB foi considerada não aplicável, enquanto para o "Agente Humectante” e ”Agente de Dispersão” não 
há informações disponíveis. Em caso de incêndio podem formar-se fumos tóxicos. 

 
 

 
Sezione 3.   COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
3.1 Substâncias 
 

Não aplicável. 
 

3.2 Misturas 
 

Nome Número CAS 
Número 

Index 
Número CE Número de Registo Classificação 

Concentração  
(% p/p) 

Linuron 
[1] 

330 -55 -2 
006-021- 

00-1 
206 -356 -

5 

Considerado já 
registado nos termos 

do Regulamento  
CE N° 1906/2007, 

artigo 15 

 

 
Repr. 1B H360Df - Carc. 2 H351 - 

 Acute Tox. 4 H302 - STOT RE 2 H373 
-  

Aquatic Acute 1 H400 -  
Aquatic Chronic 1 H410 

PERIGO 

 
 
 
 
 
 
 

38,46 

Glicol Etílico 
[2] 

107 -21 -1 
603-027-

00-1 
203 -473 -

3 
01 -2119456816 -28 

  
Acute Tox. 4 H302 

7,5 

Sal de 
Amónio do 
Poliarenil-
fenil-éter-

sulfato 
[3] 

119432- 
41-6 

- - - 

  
Eye Dam. 1 H318 - Aquatic Chronic 3 

H412 

4,0 

Bissulfeto de 
sódio, 

composto 
com 

formaldeído 
polimerizado 

com 4,4'- 
sulfonilo-

difenol  

[4] 

102958- 
53-2 

- - - 

 
Aquatic Chronic 2 H410 

1,6 

Hidroxi-
benzeno-
sulfato de 

sódio 
[5] 

1300 -51 -2 - 
215 -087 -

2 
- 

  
Eye Dam. 1 H318 

0,4 

Formaldeído 
[Formaldeíd

o 37%] 
50 -00 -0 

605-001-
00-5 

200 -001 -
8 

01 -2119433307 -44 

   

 
Acute Tox. 3 H301 - Acute Tox. 3 H311; 
Acute Tox. 3 H331; Carc. 2 H351; Skin 

Corr. 1B H314 - Skin Sens. 1 H317 

0,08 
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Fenol 
[6] 

108 -95 -2 
604-001-

00-2 
203 -632 -

7 
- 

 
Acute Tox. 3 H301 - Acute Tox. 3 H311; 
Acute Tox. 3 H331; Muta. 2 H341; Skin 

Corr. 1B H314 - STOT RE 2 H373 

0,002 

 

[1] Componente PBT e vPvB. Linuron considerado já registado segundo o art. 15 «Substâncias presentes em produtos fitossanitários e 
biocidas» do Regulamento N° 1906/2007 (REACH). A concentração refere-se ao princípio ativo puro (Linuron). 

[2] Componente com OEL em conformidade com o ponto 3.2.1 do Regulamento N° 453/2010. 
[3] Componente perigoso do ’“Agente Humectante”, com concentração de 4% no Linulon 45 SC.  
[4] Componente perigoso do ’“Agente de Dispersão”, com concentração abrangida entre 70 e 80%. A concentração de “Agente de 

Dispersão” no Linulon 45 SC é de 2%. A classificação de perigosidade do ’“Agente de Dispersão” segundo o Regulamento (CE) 
1272/2008 è: Eye Dam. 1 H318 e Aquatic chronic 2 H411. O número CAS foi atribuído pela RHODIA por meio de autoclassificação. 

[5] Componente perigoso do ’“Agente de Dispersão”, com concentração abrangida entre 20 e 25%. No Linulon 45 SC a concentração 
de “Agente de Dispersão” é de 2% e aquela do hidroxibenzeno sulfato de sódio (classificado H318) é de 0,4%. O componente foi 
indicado na tabela mesmo se a concentração não supera os limites mencionados na seção 3.2 do Regulamento N° 453/2010. Os 
números CAS e CE foram atribuídos pela RHODIA por meio de autoclassificação. 

[6] Componente perigoso do ’“Agente de Dispersão”, com concentração inferior a 1%. Incluído na tabela por ser um componente com 
OEL, em conformidade com o ponto 3.2.1 do Regulamento N° 453/2010. 

 

Para o texto completo das indicações de perigo (H-Statements) e das Classes e Categorias de perigo 
mencionadas nesta seção, consultar a seção 16. 

 
 
 

Sezione 4.  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das medidas de primeiro socorro 

 

Recomendações gerais Se o sujeito não está consciente, não subministrar líquidos e não 
provocar o vómito. Certificar-se que as vias respiratórias não estejam 
obstruídas e colocar a vítima em posição lateral com a cabeça mais 
baixa que o corpo. Contatar imediatamente um médico. Lavar sempre 
as roupas antes de reutilizá-las. 
  

Em caso de inalação Afastar o acidentado da área contaminada, transportando-o em lugar 
bem arejado. Manter o sujeito aquecido e em repouso. Em caso de 
dificuldades respiratórias, intervir com respiração boca a boca. 
Consultar imediatamente um médico. 
 

Em caso de contato com os olhos. Remover eventuais lentes de contato e lavar fartamente com água 
(pelo menos 10-15’), mantendo as pálpebras bem abertas, de modo a 
eliminar completamente qualquer resíduo do produto. Consultar 
imediatamente um médico. 
 

Em caso de contato com a pele. Tirar imediatamente as roupas contaminadas, afastar com delicadeza 
o eventual produto que ficou sobre o corpo e lavar as superfícies 
expostas com muita água. Se necessário, consultar um médico. 
 

Em caso de ingestão Contatar imediatamente um médico. Se o sujeito estiver consciente e 
sem convulsões, dar-lhe a beber 2 copos de água e provocar o 
vómito, sob controlo médico, mantendo a cabeça mais baixa que o 
corpo para evitar que o vómito seja aspirado. Caso contrário, fazer 
uma lavanda gástrica e subministrar carvão ativo e sódio sulfato (1 
colher de chá em ¼ de litro de água). Contra indicada a 
subministração de gorduras animais e vegetais, leite e álcool. 
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4.2 Principais sintomas e efeitos, quer agudos quer retardados 
 

 

O produto pode ser ingerido, inalado ou absorvido por via cutânea. Uma eventual exposição pode provocar 
efeitos irreversíveis. Pode provocar irritação às mucosas, à pele e aos olhos. Se ingerida pode causar vómito, 
diarreia, queimaduras no estômago e no esófago. Se inalado pode causar irritação. 
 
 

4.3 Indicação da eventual necessidade de consultar imediatamente um médico e de tratamentos 
especiais 

Não existe um antídoto específico para o princípio ativo (Linuron). O tratamento da pessoa exposta deve 
concentrar-se no controlo dos sintomas e das condições clínicas. 
 

 

Sezione 5.  MEDIDAS ANTIINCÊNDIO 
 

O produto não é inflamável. Mesmo quando exposto a chamas ou a calor, o produto apresenta risco de incêndio 
baixo. 
 

5.1 Meios de extinção 
 

Meios de extinção idóneos  Dióxido de carbono, pó químico ou espuma.  

Meios de extinção não idóneos 
 
 

A água nebulizada pode ser utilizada para o arrefecimento dos volumes 
não envolvidos diretamente pelas chamas, mas deve-se evitar que a 
água entre em contato diretamente com o produto, de modo a evitar 
poluição ambiental. 
 

 

5.2 Perigos especiais derivantes da substância da mistura 
 

Em caso de incêndio o produto pode desenvolver, para além do dióxido de carbono, fumos tóxicos devidos aos 
produtos da combustão e aos gases liberados pelo produto (óxidos de azoto [NOx], óxido de carbono [CO] e 
fumos corrosivos de ácido clorídrico).  
 

 

5.3 Recomendações para os encarregados da extinção dos incêndios 
 

Afastar todas as pessoas não indispensáveis para as operações antiincêndio. Isolar a zona. Apagar o incêndio 
permanecendo a uma distância de segurança. Em caso de incêndios de grandes dimensões (principalmente se 
em espaços confinados), utilizar auto respiradores e fato-macacos antiincêndio de proteção total.  
 

Não usar jato direto em incêndio de grandes dimensões, mas sim água nebulizada; para pequenos incêndios 
utilizar extintores portáteis de espuma, pó ou dióxido de carbono. Os recipientes expostos ao fogo podem 
quebrar-se ou furar-se. Em caso de jato direto de água no líquido quente, podem ocorrer explosões violentas ou 
salpicos de produto. Arrefecer os recipientes não envolvidos pelas chamas até apagar completamente o 
incêndio; evitar que a água entre em contato diretamente com o produto, de modo a prevenir uma poluição 
ambiental; continuar o arrefecimento mesmo quando terminou o risco de nova ignição. Evacuar a zona em caso 
de assobios provenientes dos recipientes ou no caso de descoloração dos mesmos. Permitir a atuação somente 
de pessoas bem treinadas e informadas sobre os perigos do produto. Evitar o contato com o produto ao apagar 
o incêndio. Se possível afastar os recipientes expostos ao calor, sem criar ulteriores riscos, caso contrário 
arrefecê-los com água. Se possível, segregar as águas utilizadas para apagar o incêndio.  

 
 

Sezione 6.  MEDIDAS em CASO de LIBERAÇÃO ACIDENTAL 
 

6.1 Precauções pessoais, dispositivos de proteção e procedimentos em caso de emergência 
 

Vestir os dispositivos de proteção individual (DPI) adequados. Para maiores informações consultar a Seção 8: 
”Controlo da exposição/proteção individual”. Em caso de incêndio ou de perda acidental, manter afastado e 
barlavento as pessoas não envolvidas na gestão da emergência.  

 
6.2 Precauções ambientais 
 

Conter os vazamentos acidentais para evitar que o produto deflua na água ou na rede de esgotos. Avisar as 
autoridades competentes se os vazamentos defluíram num curso de água ou nos sistemas de esgotos. 
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6.3 Métodos e materiais para a contenção e para o saneamento 
 

Recolher com areia/material absorvente (por exemplo areia, terra, vermiculite) e colocar em recipientes idóneos 
etiquetados de modo adequado e aptos para a sucessiva eliminação. Em caso de vazamentos ingentes, 
circunscrever a área e recolher o produto com um aspirador industrial adequado. Consultar o produtor. Eliminar 
o material e os resíduos sólidos num centro autorizado para a eliminação. Em caso de incêndio ou de perda 
acidental, manter afastado e barlavento as pessoas não envolvidas na gestão da emergência. Circunscrever a 
área para evitar a dispersão acidental de produto e utilizar a menor quantidade de água possível. Recolher as 
águas utilizadas para apagar o incêndio; se as ditas águas vierem a defluir num curso de água, avisar as 
Autoridades. 

 
6.4 Referências a outras seções 
 

Consultar as seções 8 e 13. 
 

Sezione 7.  MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 

7.1 Precauções para a manipulação segura 
 

Adotar as medidas de higiene pessoal e de segurança no trabalho. 
Não consumir ou conservar comida na área de trabalho. Lavar as mãos e as partes expostas antes de comer, 
beber ou fumar e após o trabalho. Evitar qualquer contato com o produto. Utilizar somente em presença de uma 
adequada ventilação. Certificar-se que nas proximidades haja número suficiente de duchas e lava olhos de 
emergência eficientes. 

 
 

7.2 Condições para a armazenagem segura, inclusive eventuais incompatibilidades 
 

A estocagem do produto deve ser conforme ao previsto pelas normas locais.  
Conservar o produto nos recipientes originais num ambiente fresco, seco, bem arejado e separado. Evitar a 
exposição direta ao sol. 
Manter longe de produtos alimentares, bebidas, rações, remédios, cosméticos, fertilizantes e reservas de água. 
Manter longe de substâncias que contenham outras substâncias com as quais poderia reagir (ver sucessiva 
seção 10.). 

 

 
7.3 Usos finais específicos 
 

Qualquer uso não indicado no ponto 1.2 é desaconselhado. 
 

Sezione 8.  CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

8.1 Parâmetros de controlo 
 

Componente Valor tipo Valor Atualização Notas 

Fenol 
(Número CAS: 108 
-95 -2) 

IOELV 
2 ppm 

7,8 mg/m
3
 

10/03/2004 

Valores limite indicativos de exposição 
profissional aos agentes químicos. 
A anotação “Pele” atribuída aos valores 
limite de exposição indica a 
possibilidade de absorção significativa 
através da pele. 

IOELV  
Valor limite 

a curto 
prazo 

4 ppm 
16 mg/m

3
 

19/12/2009 

Diretiva 2009/161/CE que define uma 
terceira lista de valores indicativos de 
exposição profissional em atuação da 
diretiva 98/24/CE do Conselho e que 
altera a diretiva 2000/39/CE da 
Comissão. 
  

Identifica a possibilidade de absorção 
significativa através da pele. Indicativo. 

IOELV  
Valor limite 

a longo 
prazo 

2 ppm 
8 mg/m

3
 

19/12/2009 

Diretiva 2009/161/CE que define uma 
terceira lista de valores indicativos de 
exposição profissional em atuação da 
diretiva 98/24/CE do Conselho e que 
altera a diretiva 2000/39/CE da 
Comissão. 
  

Identifica a possibilidade de absorção 
significativa através da pele. Indicativo. 
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Componente Valor tipo Valor Atualização Notas 

Glicol Etílico 
Número CAS 107 -
21 -1) 

IOELV  
Valor limite 

a curto 
prazo 

40 ppm 
104 mg/m

3
 

16/06/2000 

Diretiva 2000/39/CE que define uma 
primeira lista de valores indicativos de 
exposição profissional em atuação da 
diretiva 98/24/CE do Conselho. 
  

Identifica a possibilidade de absorção 
significativa através da pele. Indicativo. 

IOELV  
Valor limite 

a longo 
prazo 

20 ppm 
52 mg/m

3
 

16/06/2000 

Diretiva 2000/39/CE que define uma 
primeira lista de valores indicativos de 
exposição profissional em atuação da 
diretiva 98/24/CE do Conselho. 
  

Identifica a possibilidade de absorção 
significativa através da pele. Indicativo. 

TLV  
Valor a 

curto prazo 

(USA) 

C 100 mg/m
3
  

 

WEL 
Valor a 

curto prazo 

(Grã 
Bretanha) 

104 mg/m
3
 40 ppm 

Dados relativos aos vapores. 

WEL 
Valor a 

longo prazo 

(Grã 
Bretanha) 

10* mg/m
3
 

52** mg/m
3
 

20** ppm 

Dados relativos ao particulado (*) 
ou aos vapores (**). 

 
FORMALDEÍDO – Número CAS: 50-00-0 
WEL: Valor limite a curto prazo 2.5 mg/m

3
, 2 ppm. 

WEL: Valor limite a longo prazo: 2.5 mg/m
3
, 2 ppm. 

 
LINURON – Número CAS: 330-55-2 
TLV/TWA (OSHA): 3 mg/m

3
 para partículas respiráveis PNOC. 

TLV/STEL (ACGIH 2011, USA): 10 mg/m
3
 para partículas inaláveis PNOC. 

 

8.2 Controlos da exposição 
 

Garantir uma boa ventilação no lugar de trabalho. Prever uma aspiração localizada para operações com risco 
de emissão. Respeitar as habituais normas industriais. Não comer, nem beber, nem fumar durante a 
manipulação. Lavar as mãos antes dos intervalos ou pausas do trabalho. 

 

           Proteção vias 
respiratórias 

Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscaras anti pó [EN 149 
“Respiradores para a proteção contra os pós. Faciais filtrantes anti pó" - 
Classe de Proteção: FFP2(S)]. Em caso de emergência, utilizar auto 
respiradores aprovados. 

Proteção das mãos           
   

Luvas protetoras em PVC [EN 374 :2004 "Luvas protetoras contra 
produtos químicos e microorganismos"].  

  Proteção dos olhos 
 

Óculos de segurança de proteção total [EN 166 "Proteção pessoal dos 
olhos"]. Certificar-se que nas proximidades sejam disponíveis e eficientes 
lava olhos e duchas de emergência. 

  Proteção da pele 
 

Vestir roupas de trabalho protetoras e de mangas compridas. Certificar-se 
que nas proximidades sejam disponíveis e eficientes lava olhos e duchas 
de emergência. 
 

Controlos da exposição ambiental Evitar qualquer liberação no meio ambiente. 
 

Sezione 9.  PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

9.1 Informações sobre as propriedades físicas e químicas fundamentais 
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Aspecto Suspensão líquida 
Cor Branco marrom 
Cheiro Leve característico 
pH  6,08,0 (suspensão em 1%) 
Ponto de fusão N.D. 
Flash point 
Temperatura de auto ignição 

Não Inflamável 
307°C em pressão ambiente 

Inflamabilidade Não Inflamável 
Propriedades explosivas Não explosivo 
Propriedades comburentes Nenhuma 
Tensão de vapor 0,051 MPa (20°C) relativo ao princípio ativo 
Densidade relativa 1,13÷1,19 1. g/ml 
Solubilidade                         - 
Solventes orgânicos 

N.D. 
  

  
            - Água Solúvel em água (Linuron = 63,8 mg/l a 20°C e a pH = 7) 
Solubilidade em água N.D. 
n-octanol/água coeficiente LogP = 3 relativo ao principio ativo 
Viscosidade N.D. 
Densidade dos vapores N.D. 
Índice de evaporação - 
Outras informações - 

 
9.2 Outras informações 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sezione 10. ESTABILIDADE e REATIVIDADE 
 
10.1 Reatividade 
 

Dados não disponíveis. 
 
 

10.2 Estabilidade química 
 

O produto nos próprios recipientes comerciais é estável, em condições de estocagem normais, até 12 semanas 
a uma temperatura de 35°C. O produto é estável a 0°C. 

 
10.3 Possibilidade de reações perigosas 
 

Lentamente hidrolisado por ácidos e bases, mais rapidamente com temperaturas altas. Não se conhecem 
fenómenos de polimerização. 
 
10.4 Condições a serem evitadas 
 

Exposição à luz solar ou a temperaturas altas.  
 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
 

A “Solução Humectante” e o “Dispersor” são incompatíveis com ácidos e bases fortes e com agentes oxidantes 
fortes. Em caso de contato com bases fortes forma-se amoníaco  
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos 
 

Nenhum, em condições de uso e de estocagem normais. O produto pode desenvolver, para além do dióxido de 
carbono, fumos tóxicos derivantes dos produtos da combustão e dos gases liberados pelo produto (óxidos de 
azoto [NOx], óxido de carbono [CO], óxidos de súlfur, fumos corrosivos de ácido clorídrico).  

 
 
 
 

 
 

Não disponíveis. 
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Sezione 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Esta seção é reservada ao pessoal médico, aos profissionais da saúde e da segurança no trabalho e aos 
toxicologistas. São indicados a seguir, quando disponíveis, os dados toxicológicos disponíveis para o Linuron 
500 g/l SC, para o princípio ativo (Linuron) e para os outros ingredientes. A composição e a relativa 
concentração dos componentes da formulação no Linulon 45 SC são substancialmente idênticas ao Linuron 500 
g/l SC, o qual tem, porém, uma concentração do princípio ativo (Linuron), ingrediente que mais caracteriza a 
perigosidade da formulação, maior. Os dados toxicológicos expressamente citados no Regulamento N° 
453/2010, quando não indicados na parte sucessiva, devem ser entendidos como "não disponíveis" 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 

LINURON 500 g/l SC 

Toxicidade aguda  
      Por ingestão (rato albino – machos e fêmeas) LD50 oral > 2000 mg/kg bw 
     Por contato cutâneo (rato albino – machos e fêmeas) LD50 oral > 4000 mg/kg bw 
     Irritação da pele (coelho albino) Não irritante 
     Irritação ocular (coelho albino) Levemente irritante 
     Sensibilização da pele Estudos não efetuados porque nenhum 

dos ingredientes da formulação é 
classificado como sensibilizante para a 
pele ou, quando é, a concentração e 
superior a 0,1%. 

 
 

LINURON (princípio ativo) - Número CAS: 330-55-2 

Ligeiramente irritante por contato com a pele e com os olhos. Pode provocar vermelhidão dos olhos por ação 
mecânica em caso de contato com os pós. Uma exposição repetida pode provocar danos irreversíveis. Em caso 
de ingestão pode causar vômito, diarreia, queimaduras no estômago e no esófago. Em caso de inalação pode 
causar irritação das vias respiratórias. 

 
Toxicidade aguda 

 

                      por ingestão (rato) LD50 oral = 1146 e 1508 mg/kg peso corpóreo para machos 
e fêmeas, respectivamente 

                      por contato cutâneo (rato) LD50 > 2000 mg/kg peso corpóreo 
                      por inalação (rato) LC50 (4 h) > 0,849 mg/l (máxima concentração atingida 

durante o teste) 
                      Irritação da pele De ligeiramente a moderadamente irritante 
                      Irritação ocular Levemente irritante 

 Sensibilização da pele Nenhuma 
  
Toxicidade por tempo de exposição breve 
 

Lowest relevant NOAEL / NOEL (oral): 0,9 mg/kg bw/die (90-
dias e 1 ano estudos em cachorros). 
Lowest relevant NOAEL / NOEL (contato cutâneo): 30 mg/kg 
bw/die (rato, 21 dias de exposição). 
Lowest relevant NOAEL / NOEL (inalação): 0,08 mg/litro de ar. 

  
Toxicidade crónica  Foi detectado o aparecimento de tumores em animais de 

laboratório (ratos). O Linuron, portanto, é uma das 
substâncias (Carc. Categoria 2) a ser considerada como 
suspeita para os possíveis efeitos cancerígenos no homem; 
as informações sobre ela, contudo, não são suficientes para 
proceder a uma avaliação satisfatória.  
O Linuron também foi classificado como substância da qual se 
presume a toxicidade para a reprodução humana (Rapr. 
Categoria 1B). 
 

                      Cancerigenicidade 
 

Cancerígeno Categoria 2 
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 Toxicidade para a reprodução  
 (desenvolvimento – fertilidade) 
 

Substância tóxica para a reprodução (Repr. 1B): 

-  desenvolvimento = Lowest relevant developmental NOAEL 
/ NOEL: 10 mg/kg bw/dia (coelho); 

-  fertilidade = Lowest relevant developmental NOAEL / 
NOEL: 0,8÷1,0 mg/kg bw/dia. 

 
  
Mutagenicidade 
 

Negativo em padrões, em análise, ao vivo e em vitro. 

  
Outras informações 
 

Os sintomas em função do tipo de exposição podem ser 
assim resumidos: 

Cútis:  pode provocar irritação. 
Olho:   pode provocar irritação. Por ação mecânica dos 

pós pode criar vermelhidão. 
Ingestão:   vômito, diarreia, queimaduras no estômago e no 

esófago. 
Inalação:  pode provocar irritação. 

Nenhuma evidência de efeitos neurotóxicos retardados em 
estudos padrão a breve e longo prazo. 
 

  

 

GLICOL ETÍLICO - Número CAS: 107-21-1 

Nocivo em caso de ingestão. Em caso de inalação poderia ser nocivo. Não se conhecem efeitos de 
sensibilização. Nenhuma irritação significativa em caso de contato com a pele e os olhos. 
 
 

AGENTE HUMECTANTE 

Toxicidade aguda  
                      Por ingestão (rato) LD50 oral > 2000 mg/kg (documentos internos RHODIA não 

publicados) 
                      Contato com a pele Não classificado nocivo (derivado na base de dados obtidos 

por analogia de substâncias similares) 
 
Corrosão/irritação da pele 

 

                      Irritação da pele Não irritante para a pele (derivado na base de dados obtidos 
por analogia de substâncias similares) 

Graves lesões oculares / irritação dos olhos  
                      Irritação dos olhos Irritante para os olhos (derivado na base de dados obtidos por 

analogia de substâncias similares)  
 
Toxicidade por subministrações repetidas 

 

Toxicidade por subministrações repetidas Nenhum efeito nocivo observado em testes de toxicidade 
com subministrações repetidas 
Exposição oral 
90 dias - ratos, fêmeas 

NOEL: 100 mg/kg (documentos internos RHODIA não 

publicados)  
Exposição oral 
90 dias - ratos, machos 
NOEL: 30 mg/kg (documentos internos RHODIA não 
publicados) 

 
Mutagenicidade 

 

                      Genotoxicidade em vitro Mutagenicidade (teste cito genético em vitro) com ou sem 
ativação metabólica: negativo (documentos internos RHODIA 
não publicados) 
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USD teste: negativo (documentos internos RHODIA não 
publicados) 

Toxicidade para a reprodução  
                     Toxicidade desenvolvimento / 
Teratogénese 

Exposição oral (ratos): toxicidade no feto não considerada 
significativa, pois foi observada em doses que podem 
causar toxicidade também à mãe (documentos internos 
RHODIA não publicados)  

 

AGENTE DE DISPERSÃO 

Toxicidade aguda  
                      Por ingestão Não classificado nocivo (derivado na base de dados referidos 

a produtos com composições similares; documentos internos 
RHODIA não publicados) 

 
Corrosão/irritação da pele 

 

                      Irritação da pele Não irritante para a pele (derivado na base de dados referidos 
a produtos com composições similares; documentos internos 
RHODIA não publicados) 

Graves lesões oculares / irritação dos olhos  
                      Irritação dos olhos Risco de graves lesões oculares para os olhos (derivado na 

base de dados referidos a produtos com composições similares; 
documentos internos RHODIA não publicados)  

 
Mutagenicidade 

 

                      Genotoxicidade em vitro Mutagenicidade (Salmonela typhimurium) com ou sem ativação 
metabólica: negativo (os dados toxicológicos são derivados na 
base de dados referidos a produtos com composições similares; 
documentos internos RHODIA não publicados) 

 
Experiência na exposição do homem 

 

                     Inalação Pode irritar as vias inalatórias. 
 

FORMALDEÍDO - Número CAS: 50-00-0 
 

Toxicidade aguda  
                      Por ingestão (rato) LD50 oral > 200 mg/kg 
                      por contato com a pele (coelho) LD50 oral > 270 mg/kg bw 
                      Por inalação (rato) LC50 (4 h) = 0,578 mg/l 
 
Efeitos irritantes principais:  irritante para a pele, os olhos, os órgãos respiratórios e as mucosas. 

- Na pele: usos frequentes ou repetidos podem tornar a pele seca, com possível inflamação da mesma 
(dermatites). Perigo de absorção cutânea. 

Sensibilização: Possível sensibilização por contato com a pele. 

Toxicidade subaguda - crónica: Se exposto de modo crónico, possíveis danos ao fígado. 

Ulteriores informações toxicológicas: Tóxico - Corrosivo. No caso de ingestão, forte efeito cáustico na boca e 
garganta, com perigo de perfuração de esófago e estômago. Os fumos podem ser corrosivos para os olhos e as 
vias respiratórias - perigo de edema pulmonar. Em altas concentrações possível ameaça para a saúde. 

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénese e toxicidade para a reprodução): suspeitado cancerígeno. 

 
Sezione 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Utilizar segundo as boas práticas de trabalho. Evitar difusão involuntária no meio ambiente. São indicados a 
seguir, quando disponíveis, os dados eco toxicológicos disponíveis para o Linuron 500 g/l SC, para o princípio 
ativo (Linuron) e para os outros ingredientes. A composição e a relativa concentração dos componentes a 
formulação no Linulon 45 SC são substancialmente idênticas ao Linuron 500 g/l SC, o qual tem, porém, uma 
concentração do princípio ativo (Linuron), ingrediente que mais caracteriza a perigosidade da formulação, inferior. 
Os dados toxicológicos expressamente citados no Regulamento N° 453/2010, quando não indicados na parte 
sucessiva, devem ser entendidos como "não disponíveis". 
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12.1 Toxicidade 
 

LINURON 500 g/l SC 

Eco toxicidade  

Toxicidade em organismos 
aquáticos (aguda e crónica) 

EC50 (96 h) carpa = 35 mg/l [NOEC = 26 mg/l] 
EC50 (72 h) algas verdes = 0.027 mg/l [NOEC = 0.0046 mg/l] 
EC50 (48 h) daphnia magna = 35 mg/l [NOEC = 26 mg/l] 
 

                      Toxicidade nas abelhas LD50 oral > 100 µg súlfur / abelha] 
LD50 por contato > 100 µg súlfur / abelha 
  

                      Toxicidade em microorganismos  e  
macro organismos no solo 

 

Não tóxico de modo significativo para os microorganismos 
no solo – risco não inaceitável para a microflora no terreno. 

LINURON (princípio ativo) - Número CAS: 330-55-2 

Eco toxicidade  

Toxicidade em organismos 
aquáticos (aguda e crónica) 

LC50 (24 h) carpa = 20÷30 mg/l 
LC50 (24 h) truta irídea = 10 mg/l 
EC50 (24 h) daphnia magna = 4,0 mg/l 
 

                      Toxicidade nos voláteis LD50 pato selvagem > 5000 mg/kg 
LD50 codorna = 314 mg/kg 
 

                      Toxicidade nas abelhas LD50 oral > 160 µg peso corpóreo abelha 
LD50 por contato > 1600 µg súlfur / abelha 
  

                      Toxicidade em microorganismos e  
                      macro organismos no solo 

LC50 vermes > 1000 mg peso corpóreo/kg terreno seco 
 

AGENTE HUMECTANTE 

Eco toxicidade  

                      Toxicidade em organismos 
aquáticos (aguda e crónica) 

  

LC50 (96 h) Truta irídea (Oncorhynchus mykiss) = 33 mg/l 
(documentos internos RHODIA não publicados) 
EC50 (48 h) Daphnia (Daphnia magna) = 24 mg/l (documentos 
internos RHODIA não publicados) 
 

 

AGENTE DE DISPERSÃO 

Eco toxicidade  
                      Toxicidade em organismos 

aquáticos (aguda e crónica) 
  

LC50 (96 h) Truta irídea (Oncorhynchus mykiss) = 9,7 mg/l 
(documentos internos RHODIA não publicados) 
EC50 (48 h) Daphnia (Daphnia magna) = 136 mg/l (documentos 
internos RHODIA não publicados) 
EC50 (96 h) Pseudokirchneriella subcapitata= 24 mg/l 
(documentos internos RHODIA não publicados) 
 

FORMALDEÍDO - Número CAS: 50-00-0 

Eco toxicidade  

Toxicidade em organismos 
aquáticos (aguda e crónica) 

LC50 (96 h) peixe = 41 mg/l 
EC50 (48 h) daphnia magna ~ 2 mg/l 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 
 

Os micróbios são os principais fatores de desaparecimento do Linuron do solo O Linuron degrada-se com um 
DT50 no solo abrangido entre 38 e 67 dias. A absorção deste produto é de se considerar de médio a forte em 
função do tipo de terreno. Quer nas plantas que nos animais o Linuron é metabolizado através de processos de 
desmetilação e dimetoxilação. 
O ”Agente de Dispersão” é parcialmente biodegradável (avaliação interna RHODIA). 
O ”Agente Humectante” não é biodegradável (documentos internos RHODIA não publicados). 
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12.3 Potencial de bioacumulação 
 

Glicol Etílico: BOD5/ThOD = 50%. 
O ”Agente de Dispersão” é potencialmente não biocumulável (avaliação interna RHODIA). 
 
 

12.4 Mobilidade no solo 
 

Nunca foi observada a percolação do Linuron nas camadas mais profundas do solo. 

 
12.5  Resultados da avaliação PBT e νPνB 
 

Confronto com os critérios mencionados no Anexo XIII do Regulamento (CE) N° 1907/2006: 
 

 1.3: substância classificada como tóxica para a reprodução. 
O Linuron é PBT. 
 

O confronto com outros critérios mencionados no Anexo XIII do Regulamento (CE) N° 1907/2006 não resultou 
satisfeito: o Linuron não é substância vPvB. 
 
 

12.6. Outros efeitos adversos 
 

O Linuron é considerado de moderadamente tóxico a altamente tóxico, para os organismos aquáticos, segundo 
a espécie. O Linuron não é considerado tóxico para as abelhas e os voláteis. 
O "Agente Humectante” é nocivo para os organismos aquáticos e poderia causar efeitos danosos de longa 
duração no meio ambiente aquático. 
O "Agente de Dispersão” é nocivo para os organismos aquáticos e poderia causar efeitos danosos de longa 
duração no meio ambiente aquático. 
Evitar que o produto chegue em águas superficiais, cursos de água ou sistemas de depuração de águas. 
 
 
 
 

Sezione 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO 
 
13.1 Métodos de tratamento dos resíduos 
 

Entregar a um eliminador autorizado para a coleta e eliminação dos resíduos em conformidade com as normas 
em vigor. 
 

Produto/Embalagens As excedências e os resíduos devem ser eliminados, em 
conformidade com as normas em vigor, num centro autorizado 
para a coleta e a eliminação dos resíduos. 
Lavar bem os recipientes. Não reutilizar os recipientes vazios. Os 
recipientes devem ser eliminados segundo quanto previsto pelas 
Normativas locais/nacionais em vigor.  
  

Resíduos de lavagem Não poluir fluxos de água, rios ou canais com resíduos 
provenientes de atividades de estocagem, processo ou limpeza 
ou com recipientes usados. As soluções para lavagem devem ser 
eliminadas segundo quanto previsto pelas Normativas 
locais/nacionais em vigor. 

 
Sezione 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

 
14.1 Número ONU    3082 
14.2 Nome de expedição da ONU  Matéria perigosa para o meio ambiente, líquida, n.a.s.  
      (linuron) 
14.3 Classes de perigo conectadas ao transporte    9 
14.4 Grupo de embalagem  III 
14.5 Perigos para o meio ambiente  O produto é um poluente marinho 
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Vias terrestres: 
Transporte por Ferrovia 
[RID] 

N° ONU: 3082  
“Matéria perigosa para o meio ambiente, 
líquida, n.a.s. (linuron)”  
Classe: 9 
Grupo de embalagem III 
N° de perigo: 90 
  

 

Vias terrestres: 
Transporte Rodoviário[ADR] 

N° ONU: 3082  
“Matéria perigosa para o meio ambiente, 
líquida, n.a.s. (linuron)”  
Classe: 9 
Grupo de embalagem III 
N° de perigo: 90 

  
 

Transporte aéreo 
[ICAO/IATA] 

N° ONU: 3082  
“Matéria perigosa para o meio ambiente, 
líquida, n.a.s. (linuron)”  
Classe: 9 
Grupo de embalagem III 
N° de perigo: 90 

  
 

Transporte marítimo  
[IMO/IMDG] 

N° ONU: 3082  
“Matéria perigosa para o meio ambiente, 
líquida, n.a.s. (linuron)”  
Classe: 9 
Grupo de embalagem III 
N° de perigo: 90 
Poluente marinho  

 
 

14.6 Precauções particulares para os utilizadores 
 

Ver seções 6, 7 e 8. 
 

14.7 Transporte a granel segundo o Anexo II de MARPOL 73/78 e do código IBC 
 

Não aplicável. 
 
   

Sezione 15. INFORMAÇÕES SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
 
15.1  Normas e legislação sobre a saúde, segurança e ambiente específico para a substância ou 

mistura 
 

Normativa Assunto Aplicabilidade  

Regulamento (CE) N° 2037/2000 
Substâncias que reduzem a 

camada de ozono. 
Não aplicável. 

Regulamento (CE) N° 850/2004 Poluentes orgânicos persistentes Não aplicável. 

Regulamento (CE) N° 689/2008 
Exportação e importação de 

substâncias químicas perigosas 
Não aplicável. 

Diretiva Seveso (Anexo A do D.Lgs. N° 
238/05) 

Riscos de acidente detectados 

Limiar de referência (T - 
Tossico):  
 art. 6 e 7 = 50 toneladas 
 art. 8 = 200 toneladas  
 
(Perigoso para o meio ambiente 
- R50/53):  
 art. 6 e 7 = 100 toneladas 
 art. 8 = 200 toneladas 
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Normativa Assunto Aplicabilidade  

D.L. N. 81/2008 e s.m.i. Texto único segurança 

Não existe um limite específico 
para o Linuron (princípio ativo). 
Valor limite de exposição 
profissional específico para 
Glicol Etílico e Fenol (ver seção 
8). 

D.L. N. 152/2006 e s.m.i. Descargas hídricas 
Não existe um limite específico 
para o Linuron (princípio ativo). 

 
15.2  Avaliação da segurança química 
 

Nenhuma avaliação disponível. 
 
 

Sezione 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Esta Ficha de dados de Segurança foi redigida em conformidade com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro 2008 relativo à classificação, à etiquetagem e à 
embalagem das substâncias e das misturas, que modifica e ab-roga as diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e que 
altera o regulamento (CE) N° 1907/2006, e é conforme ao Regulamento (CE) N° 453/2010. 
 

A atualização concerne a implementação na Seção 2.2 do Conselho de Prudência P270 e de três Regras 
Especiais para os Produtos Fitossanitários derivantes do Regulamento (EC) N° 1272/2008 e a Legislação 
Portuguesa. 
 

As alterações efetuadas foram evidenciadas com uma linha reta na margem direita da seção envolvida. Esta 
emissão anula e substitui as edições precedentes. 
 
Texto extenso das Indicações de Perigo (H-statements) mencionadas nas seções 2 e 3 

H301  Tóxico se ingerido. 

H302  Nocivo se ingerido. 

H311  Tóxico por contato com a pele. 

H314  Provoca graves queimaduras cutâneas e lesões graves. 

H317  Pode provocar uma reação alérgica. 

H318  Provoca lesões oculares graves. 

H331  Tóxico se inalado. 

H341  Suspeitado de provocar alterações genéticas. 

H351  Suspeitado de provocar o cancro. 

H360Df  Pode ser nocivo para o feto. Suspeitado de ser nocivo para a fertilidade. 

H373  Pode provocar danos aos órgãos no caso de exposição demorada ou repetida. 

H400  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

H410  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H411  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H412  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

 
Texto extenso dos Conselhos de Prudência (P-Statements) mencionados na seção 2 
 

P101 Em caso de consulta médica, ter à disposição o recipiente ou a etiqueta do produto. 

P102  Conservar longe do alcance das crianças. 

P201  Consultar as instruções específicas antes do uso. 

P202  Não manipular antes de ter lido e compreendido todas as advertências. 

P260  Não respirar os aerossóis. 

P273  Não disperder no meio ambiente. 

P281  Utilizar o dispositivo de proteção individual exigido. 
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P308+P313 Em caso de exposição ou de possível exposição: consultar um médico. 

P314  Em caso de mal estar, consultar um médico. 

P391  Recolher o material vazado. 

P405  Guardar trancado a chave. 

P501  Eliminar o produto / recipiente em conformidade com as normas em vigor sobre os resíduos  

  perigosos. 
 
 

Teste completo das Classes e Categorias de perigo mencionadas na seção 3 

Repr.1B Reproductive toxicity; Category 1B. 

Carc.2 Carcinogenicity Category 2.  

Acute Tox. 4 Acute toxicity; Category 4.  

Aquatic Acute 1 Acute hazard (short term) to the aquatic environment; Acute toxicity 1; Category 1.  

Aquatic Chronic 1 Chronic hazard (long term) to the aquatic environment; Chronic toxicity, Category 1. 

STOT RE 2 Specific Target Organ Toxicity (Repeated exposure hazard); Category 2.  

Eye Dam. 1 Serious eye damage; Category 1. 

Aquatic Chronic 3 Chronic hazard (long term) to the aquatic environment; Chronic toxicity, Category 3. 

Aquatic Chronic 2 Chronic hazard (long term) to the aquatic environment; Chronic toxicity, Category 2. 

Acute Tox. 3 Acute toxicity; Category 3.  

Skin Sens. 1 Skin sensitization; Category 1. 

Skin Corr. 1B Skin corrosion; Category 1B. 

 
  

Legenda das abreviações e dos acrónimos utilizados 
 

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 

ADR  Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route 
(acordo europeu relativo ao transporte rodoviário internacional das mercadorias perigosas). 

BCF  Fator de Bioconcentração 

BOD5  Biochemical Oxygene Demand (pedido bioquímico oxigénio) 

bw  Body weight (peso corpóreo) 

CAS  Chemical Abstract Service 

CE  Comunidade Europeia 

CSA  Chemical Safety Assessment (Avaliação Segurança Química) 

EC50  Effective Concentration 50 (Concentração Efetiva Máxima para 50% dos indivíduos)  

FAO  Food and Agriculture Organization  

LC50  Lethal Concentration 50 (Concentração Letal para 50% os indivíduos)  

IC50  Inhibitor Concentration 50 (Concentração Inibidora para 50% dos Indivíduos) 

CLP  Classification, Labelling and Packaging (Classificação, Etiquetagem e Embalagem)  

Código IMDG   International Maritime Dangerous Goods code (Código sobre o Regulamento do Transporte  
  Marítimo)  

DPI  Dispositivos de Proteção Individual 

LD50    Lethal Dose 50 (Dose Letal para 50% dos indivíduos)  

IATA  International Air Transport Association (Associação Internacional do Transporte Aéreo)  

ICAO  International Civil Aviation Organization (Organização Internacional da Aviação Civil)  

IOELV Indicative occupational exposure limit values (valores limite da exposição profissional para a 
proteção dos trabalhadores) 

NOAEL  No observed adverse effect level (Dose sem efeitos negativos observáveis) 
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NOAEL  No observed adverse effect level (Dose sem efeitos observáveis) 

PBT  Persistent, bioaccumulative and toxic (Substâncias persistentes biocumuláveis e tóxicas)  

RID Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 
(Regulamento concernente o transporte Internacional ferroviário das mercadorias Perigosas)  

SDS  Safety Data Sheet (Ficha de Dados de Segurança) 

STEL  Short term exposure limit (limite de exposição a curto prazo)  

s.m.i.  Sucessivas alterações e integrações 

ThOD  Theoretical Oxygen Demand (pedido teórico oxigénio) 

TLV  Threshold limit value (limiar de valor limite)  

TWA  Time Weighted Average (média ponderada no tempo)  

vPvB  Very persistent very bioaccumulative (substâncias muito persistentes e muito biocumuláveis)  

WEL  Workplace exposure limit (Limite exposição nos ambientes de trabalho) 

N.D.  Dados não disponíveis.  

N.A.  Não aplicável  

    

As fontes utilizadas para a preparação da SDS [Ficha de Segurança] são: 

 SDS "LINURON" - Novafito SpA. - Version 4 of 28/02/2014. 

 SDS  "Agente Bagnante” - RHODIA. 

 SDS  "Agente Disperdente” - RHODIA. 

 SDS  "Ethylene Glycol" - CARLO ERBA Reagents - Version 23 of 23/02/2012. 

 SDS "Formaldehyde" - BCD Chemie GmbH - Version 2 de 11/10/2012. 

 

As informações contidas nesta Ficha de Segurança correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e 
da nossa experiência com o produto. A sua finalidade é a de descrever os nossos produtos sob o aspecto da 
segurança e, portanto, não tem visam garantir determinadas propriedades específicas de tais produtos. As 
informações contidas aplicam-se ao produto tal qual, conforme às especificações. No caso de combinações ou 
misturas, certificar-se que nenhum novo perigo possa se manifestar.  

 

Esta Ficha de Segurança não dispensa de forma alguma o utilizador da observância das normativas 
locais/nacionais em vigor relativas ao produto no concernente os aspectos de meio ambiente, saúde e segurança 
no trabalho. 


