
 

EMITIR: 02 
REVISÃO : 00 

DATA: 06/05/2020 

XISTO 330 
Ficha de dados de segurança atualizada ao Regulamento (CE) nº 

1272/2008 [CLP] e de acordo com o Regulamento (CE) nº 830/2015 

 

M04CHSDS Page 1 of 17  

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1   Identificador do produto 

Nome comercial XISTO 330 

 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  

Herbicida para culturas agrícolas. Qualquer outro uso não é recomendado. 
 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  

Fornecedor 
 

FINCHIMICA S.p.A. - Uffici della Direzione Commerciale 
Via Fratelli Beltrami, 15 
20026 Novate Milanese (MI) – Itália 
Tel. +39.02.382121 – Fax +39.02.38200032 
Endereço de correio eletrónico: infonovate@finchimica.it 
Endereço de correio eletrónico da pessoa responsável pela SDS: tarcisio.vavassori@st-cv.it 
 

Distribuidor por:
  
  

SELECTIS, S.A. 
Avenida do Rio Tejo 
Herdade das Praias 
2901-877 SETÚBAL - Portugal 
265710351 Tel.: +351265710351/2 
Fax: +351265710355 
selectisseguranca@selectis.pt 
www.selectis.pt 

 

1.4 Número de telefone de emergência 

Centro de Informação Antivenenos – CIAV:  800 250 250 

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

 

 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] 

Classe de perigo 
Classe de Perigo e 

Código de categoria Declaração de perigo: 

Líquido inflamável Flam. Liq. 3 H226 

Toxicidade de aspiração Asp. Tox. 1 H304 

Lesões oculares graves/irritação 
ocular Eye Irrit. 2 H319 

Perigoso para o ambiente aquático Aquatic Acute 1 H400 

Perigoso para o ambiente aquático Aquatic Chronic 1 H410 

 
Perigos físicos e químicos: 

O produto é inflamável. 
 

Saúde efeitos adversos: 
O contato com os olhos pode causar irritação grave. Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias aéreas. 
 

Efeitos adversos ambientais: 
Pode causar negativo efeitos no ambiente aquático. 

 

Para o texto integral das advertências de perigo e das frases de risco, ver seção 16. 
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2.2 Elementos do rótulo 
 

Pictogramas de 
perigo 

GHS02             GHS07            GHS08             GHS09 

    
 

Palavra-sinal PERIGO 

Advertências de 
perigo: 

H226: 
H304: 
 
H319: 
H410: 

Líquido e vapor inflamáveis. 
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. 
Provoca irritação ocular grave. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 

Recomendações de 
prudência 
(Prevenção): 

P210: 
 
P270: 
 
P280: 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas 
abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não comer, 
beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. 

Recomendações de 
prudência 
(Resposta): 

P301+P310+P331: 
  
P305+P351+P338: 

EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o 
vómito.  
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. Continue a 
enxaguar. 

Recomendações de 
prudência 
(Armazenamento): 

- - 

Recomendações de 
prudência  
(Eliminação): 

P501: 
Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os 
regulamentos locais. 

Identificador do 
produto: 

Contém: Solvent naphtha (petroleum), heavy aromático; nafta solvente (petróleo), 
aromático leve. 

  

Informações Suplementares sobre Perigos 

Regulamento (CE) 
N ° 1272/2008 

EUH208: Contém pendimetalina (nº CAS 40487-42-1). Pode provocar 
uma reacção alérgica. 

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 

Regulamento (UE) 
N ° 547/2011 

SP 1: 

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.] 

SPe 3: 
Para protecção das plantas não-visadas, respeitar uma zona 
não-pulverizada de 5 metros em relação às zonas não-
cultivadas. 

SPe 3: 
Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona 
não-pulverizada de 5 metros em relação às águas de 
superfície. 

SPo PT1 
Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de 
proteção e os objetos contaminados, tendo o cuidado especial 
em lavar as luvas por dentro. 

SP PT1 

A embalagem vazia deverá ser lavada trés vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
serem entregues num centro de receção autorizado; as aguas 
de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda. 
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2.3 Outros perigos  

     A mistura não responde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou mPmB. 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 

3.1 Substâncias 
 

Não aplicável. 
 
 

3.2 Misturas 

Nome Número 
CAS 

Número 
do índice 

CE 
Número 

Cadastro 
Número 

Classificação Concentração 
(% w / w) 

Solvente nafta 
(petróleo), 

aromática pesada 

64742-
94-5 

649-
424-00-

3 
265-198-5 Não disponível Asp. Tox. 1 H304 41 ÷ 43 

Pendimetalina 
40487-

42-1 

609-
042-00-

X 
254-938-2 

Já considerado registrado de 
acordo Regulamento REACH 

(CE) n. 
1907/2006, artigo 15, 

parágrafo 1 (referência 
Regulamento CEE nº 

3600/92 - substância número 
85). 

Skin Sens. 1 H317 - 
Aquatic Acute 1 H400 - 
Aquatic Chronic 1 H410 

34,0 

Solvente nafta 
(petróleo), 

aromática leve **  

64742-
95-6 

649-
356-00-

4 
265-199-0 Não disponível Asp. Tox. 1 H304 13 ÷ 15 

1,2,4-
trimetilbenzeno 

[#][*] 
95-63-6 

601-
043-00-

3 
202-436-9 Não disponível 

Flam. Liq. 3 H226 - 
Skin Irrit. 2 H315 - 
Eye Irrit. 2 H319 - 

Acute Tox. 4 H332 - 
STOT SE 3 H335 - 

Aquatic Chronic 2 H411 

6 ÷ 8 

1,3,5-
trimetilbenzeno 

[#][*] 

108-67-
8 

601-
025-00-

5 
203-604-4 Não disponível 

Aquatic Chronic 2 H411 - 
Flam. Liq. 3 H226 - 
STOT SE 3 H335 

 

Limites Específicos de Concentração 

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % 

1 ÷ 3 

N-butanol 
[°] 71-36-3 

603-
004-00-

6 
200-751-6 Não disponível 

Flam. Liq. 3 H226 - 
Asp. Tox. 1 H304 - 
Skin Irrit. 2 H315 - 

Eye Dam. 1 H318 - 
STOT SE 3 H335  
STOT SE 3 H336 

1 ÷ 3 

Naftaleno 
[#] 

91-20-3 
601-

052-00-
2 

 
202-049-5 

Não disponível 

Carc. 2 H351 - 
Acute Tox. 4 H302 - 

Aquatic Acute 1 H400 - 
Aquatic Chronic 1 H410 

0,1 ÷ 1 

 

[°] Componentes perigosos do "Surfactante", com concentração entre 4 e 9% p/p em XISTO 330.  
[#] Componente perigoso de "Nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada", com concentração entre 41 e 43% p/p em XISTO 330.  
[*] Componente perigoso de "Solvente nafta (petróleo), fracção aromática leve", com a concentração de 34% p/p em XISTO 330. 

 
** Teor de benzeno é abaixo de 0,1%, por isso não é classificado como cancerígenas. 
 

Para o texto integral das advertências de perigo e das frases de risco, ver seção 16. 
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SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1  Descrição das medidas de primeiros socorros 
 

Notas gerais Se for necessário conselho médico, tenha em mãos um recipiente ou 
rótulo do produto ou Ficha de Dados de Segurança. Se o acidentado 
não se encontrar consciente ou se apresentar convulsões, não 
administrar líquidos por via oral e NÃO provocar o vómito. Verificar se 
as vias respiratórias não estão obstruídas e posicionar o acidentado 
de lado com a cabeça mais baixa que o corpo. Lavar sempre o 
vestuário antes de voltar a usar. Se o acidentado se sentir indisposto, 
procurar assistência médica imediata.  

Após inalação Remover a pessoa afectada da área contaminada e transportá la para 
uma zona bem ventilada. Manter a pessoa aquecida e em repouso 
numa posição confortável que permita a respiração. Em caso de 
paragem respiratória, aplicar respiração artificial, preferencialmente 
boca-a-boca. Contactar imediatamente um CENTRO ANTIVENENOS 
ou um médico. 

Após contacto com os olhos Remover lentes de contacto (se presentes e caso seja possível) e 
lavar com água abundante (pelo menos durante minutos), mantendo 
as pálpebras abertas e de modo a remover qualquer resíduo de 
produto. Caso surjam sintomas de irritação ocular, procurar 
assistência médica, preferencialmente dum oftalmologista.   

Após contacto com a pele (ou cabelo) Remover de imediato todas as roupas contaminadas, remover com 
cuidado todos os resíduos de produto que permaneçam no corpo e 
lavar as zonas expostas com grandes quantidades de água. Se 
ocorrer irritação ou vermelhidão da pele, procurar aconselhamento 
médico. 

Após ingestão Contactar imediatamente um CENTRO ANTIVENENOS ou um 
médico. NÃO induza o vômito. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

O contato com os olhos pode causar irritação grave. Se ingerido, o produto pode ser aspirado para os pulmões e 
causar pneumonia química. 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Nenhum antídoto específico. O tratamento para a exposição deve ser dirigido para controlar os sintomas e as 
condições clínicas do paciente. 
 

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS 

5.1 Meios de extinção  

     Meios de extinção  Dióxido de carbono, pó químico, água atomizada ou espuma (espuma 
resistente ao álcool). 
 

    Meios de extinção inadequados O jacto de água pode ser ineficaz. Use jato de agua para manter o 
container frio. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Em caso de incêndio, o produto pode originar, para além de dióxido de carbono [CO2] e monóxido de carbono 
[CO], gases tóxicos de óxidos de azoto [NO, NO2]. 

 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Evacuar todas as pessoas não essenciais à acção de combate ao incêndio. Isolar a área. Combater o incêndio 
existente a uma distância segura. Em caso de incêndios de grande dimensão (particularmente em espaços 
confinados), usar equipamento de respiração independente e vestuário de protecção completo.  
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Não usar jactos directos de água mas sim água sob a forma pulverizada; em incêndios de pequena dimensão, 
usar espuma, pó químico ou extintores portáteis de CO2. Arrefecer as embalagens não envolvidas 
directamente pelo fogo até que o incêndio esteja totalmente combatido, evitando o contacto entre a água e o 
produto, de modo a prevenir poluição ambiental; de seguida, continuar a arrefecer as embalagens mesmo 
depois do risco de reacendimento ter passado. 
Permitir apenas pessoal bem treinado devidamente informado sobre os riscos do produto para intervir. Evite o 
contato com o produto ao apagar o fogo . Se possível, remova os recipientes expostos ao calor, sem criar 
riscos adicionais; caso contrário, refrescá-los para baixo com água. Se possível, a água separada usada para 
apagar o fogo. 

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Para o pessoal não envolvido na 
resposta à emergência: 

Remova a ignição e fontes de calor,  forneça ventilação suficiente e 
evacue a área. Mantenha as pessoas afastadas e a favor de 
vazamentos. 

Para o pessoal responsável pela 
resposta à emergência: 

Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequado. Para 
informações adicionais, consultar secção 8. “Controlo da 
exposição/Protecção individual” 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Evitar entrada para a rede de esgotos, cursos de água e a dispersão do produto. Tapar as fugas se esta 
operação não implicar riscos. Se o produto tiver penetrado num curso de água ou nos esgotos, ou se tiver 
contaminado o solo ou a vegetação, avisar as autoridades. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Conter com areia/materiais absorventes (por exemplo, areia, terra, vermiculite) e colocar em recipientes 
apropriados, devidamente etiquetados e adequados para posterior eliminação. Em caso de fugas de grandes 
dimensões, circunscrever a área e recolher os materiais com um aspirador industrial apropriado. Eliminar o 
material ou os resíduos sólidos num centro de tratamento de resíduos autorizado. 
 
6.4 Remissão para outras secções  

      Consulte as seções 8 e 13. 
 

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Adoptar medidas gerais de higiene pessoal. 
Não comer ou guardar alimentos nas áreas de trabalho. Após manusear, lavar as mãos e partes expostas 
antes de comer, beber ou fumar e depois do trabalho. Evitar qualquer contacto com o produto. Evitar inalar os 
vapores ou aerossóis. Usar apenas no exterior ou sob condições adequadas de ventilação. 
Assegurar a existência de estruturas eficientes para lavar olhos e duches nas proximidades. 

 
 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

O armazenamento do produto deve cumprir todos os aspectos da regulamentação local.  
Manter o recipiente bem fechado no seu recipiente original em lugar fresco, seco e bem ventilado. Evitar o 
contacto directo com a luz solar. 
Manter afastado do alcance das crianças. 
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais, de medicamentos, cosméticos, fertilizantes 
e água. Manter afastado de substâncias com as quais possa reagir (ver secção 10.). 



 

EMITIR: 02 
REVISÃO : 00 

DATA: 06/05/2020 

XISTO 330 
Ficha de dados de segurança atualizada ao Regulamento (CE) nº 

1272/2008 [CLP] e de acordo com o Regulamento (CE) nº 830/2015 

 

M04CHSDS Page 6 of 17  

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

O produto destina-se a ser utilizado como herbicida para culturas agrícolas. Use o produto de acordo com 
seu rótulo. 

 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1 Parâmetros de controlo 

Comunidade / Nacional Valores-limite de exposição profissional: 

 1,2,4-Trimetilbenzeno (1)  
1,3,5-Trimetilbenzeno (1) 

 Valor limite - 8 horas Valor limite - curto prazo 

  ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

União Européia 20 (a) 100 (a)     

Bélgica 20 100     

França 20 (b) 100 (b) 50 (b) 250 (b) 

Alemanha (AGS) 20 100 40 - valor médio 
15 minutos 

200 - valor médio 
15 minutos 

Alemanha (DFG) 20 100 40 - valor médio 
15 minutos 

200 - valor médio 
15 minutos 

Irlanda 20 100     

Itália 20 100     

Espanha 20 100     

A Holanda   100   200 

N-butanol (1)(2) 

 Valor limite - 8 horas Valor limite - curto prazo 

 ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Áustria 50 150 200 600 

Bélgica 20 62     

França     50 150 

Alemanha (AGS) 100 310 100 - valor 
médio 15 
minutos 

310 - valor médio 
15 minutos 

Alemanha (DFG) 100 310 100 310 

Irlanda 20       

Espanha 20 61 50 154 

Suécia 15 45 30 - valor médio 
15 minutos 

90 - valor médio 
15 minutos 

EUA - NIOSH     50 - Valor-limite 
de teto 

150 - Valor-limite 
de teto 

EUA - OSHA 100 300     

Reino Unido     50 154 

ACGIH (2018): TWA = 20 ppm. (2) 
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 Naftaleno (1)(2) 

 Valor limite - 8 horas Valor limite - curto prazo 

 ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Áustria 10 50     

Bélgica 10 53 15 80 

França 10 50     

Alemanha (AGS) 0,1 0,5 aerossol 
inalável 

0,1 0,5 aerossol 
inalável 

Irlanda 10 50 15 - Período de 
referência 15-
minutos 

75 - Período de 
referência 15-
minutos 

Itália 10 50     

Espanha 10 53 15 80 

Suécia 10 50 15 - 15 minutos 
de valor médio 

80 - 15 minutos de 
valor médio 

Suíça 10 50     

A Holanda   50   80 

EUA - NIOSH 10 50 15 - valor médio 
15 minutos 

75 - valor médio 
15 minutos 

EUA - OSHA 10 50     

Reino Unido [10] [53] [15] [80] 

 O Comité Consultivo do Reino Unido sobre Substâncias Tóxicas 
expressou preocupação de que a saúde pode não ser adequadamente 
protegida por causa de dúvidas de que o limite não foi baseado em 
bases sólidas. Estes OELs foram incluídos no Reino Unido publicado 
em 2002   lista e seu suplemento de 2003, mas são omitidos da lista 
publicada de 2005. 

 ACGIH (2018): TWA = 10 ppm. Nota: Pele. A3 – Carcinogéneo animal confirmado com 
relevância desconhecida para humanos.(2) 

 (a) Valores Limite Indicativo de Exposição Ocupacional  e Valores Limite para       
Ocupacional  Ligação de Exposição Ocupacional  Valor Limite de Exposição - BOELV 

(b) Limite estatutário restritivo 

 
 

8.2 Controlo da exposição 

O recurso a medidas técnicas deve ter sempre prioridade sobre a utilização de equipamento de protecção 
pessoal. Assegurar boa ventilação do local de trabalho de modo a assegurar que as concentrações de 
contaminantes presentes no ar se encontrem abaixo de qualquer limite de exposição ocupacional relevante. 
Providenciar ventilação adequada em caso de risco de emissão para o ar. Aplicar regras gerais de higiene 
industrial. Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto. Lavar as mãos antes das pausas no 
trabalho. 

 Protecção respiratória 

 

Em condições normais, não é necessário qualquer equipamento de 
protecção respiratória. Se os controlos de engenharia não mantiverem 
as concentrações de contaminantes em níveis adequados para a 
protecção da saúde dos trabalhadores, poderá ser apropriado um 
equipamento de protecção respiratória aprovado. A selecção, uso e 
manutenção do equipamento de protecção respiratória, se aplicáveis, 
devem ser realizados de acordo com as normas regulamentares. 
Seguir os seguintes referenciais CEN para as máscaras: 
� EN 136 " Equipamentos de protecção respiratória – Máscara faciais 

completas – Requisitos, testes, marcações", 
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� EN 140 " Equipamentos de protecção respiratória – Máscara meia-
face e quartode-face – Requisitos, testes, marcações", 

� EN 405 " Equipamentos de protecção respiratória – Válvulas para 
filtração de máscaras de meia-face para protecção contra gases ou 
gases e partículas - Requisitos, testes, marcaçõe", 

 

e para os seguintes filtros: 
� EN 143 "Equipamentos de protecção respiratória – Filtros de 

partículas - Requisitos, testes, marcações"; 
� EN 14387  "Equipamentos de protecção respiratória – Filtros de 

gás e filtros combinados – Requisitos, testes, marcações". 

Em caso de emergência (elevadas concentrações presentes no ar), 
usar equipamento de respiração autónomo. 
  

 Protecção das mãos 

 
 

 

� Usar luvas de neopreno resistentes a químicos. Seguir os 
seguintes referenciais CEN: 

� EN 374:2004 "Luvas de protecção contra químicos e microrganismos – 

Parte 4: Determinação da resistência à degradação por químicos", 
� EN 420:2010 "Luvas de protecção – Requisitos gerais e métodos de test ". 

   
Protecção ocular 

  

 
Óculos de protecção completos [EN 166 “Protecção ocular pessoal”]. 

  Protecção cutânea 

 

Usar fato de protecção completo resistente ao produto. 
  

 
Controlo exposição ambiental 

Evitar qualquer libertação indesejada para o ambiente. 

 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspeto Líquida 
Forma Suspensão 
Cor Marrom escuro 
Odor Característica 
pH 5,5 (1% a 20 ° C) 
Ponto de fusão / ponto de 
congelação 

Dados não disponíveis 

Ponto de ebulição / intervalo de 
ebulição 

Dados não disponíveis (244 ÷ 292 ° C para formulações 
semelhantes) 

Ponto de inflamação 63 ° C (não inflamável) 
Taxa de evaporação Dados não disponíveis 
Limite superior/inferior de 
inflamabilidade ou limites de 
explosividade 

Dados não disponíveis 

Pressão de vapor Dados não disponíveis (100 hPa a 20 ° C para formulações 
similares) 

Densidade de vapor Dados não disponíveis 
Densidade relativa 0.972 
Solubilidade em água Dados não disponíveis (emulsionável para formulações similares) 
Coeficiente de partição n-
octanol/água 

 
Dados não disponíveis 
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9.2 Outras informações 

Sem dados disponíveis. 
 
 
 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade 

Sem reacções perigosas sob condições normais de utilização. 

10.2 Estabilidade química 

Estável sob condições normais de utilização. 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Sem reacções perigosas sob condições recomendadas de armazenamento e utilização. 
 

10.4 Condições a evitar 

Mantenha longe do calor, chamas e faíscas. 
 
10.5 Materiais incompatíveis 

Evitar ácidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes. 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Em caso de incêndio, o produto, para além de dióxido de carbono [CO2] e monóxido de carbono [CO], pode 
originar gases tóxicos de azoto [NO, NO2]. 

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

Esta secção está reservada ao pessoal médico, aos profissionais de saúde e segurança e aos toxicologistas. 
Como tal, é disponibilizada informação toxicológica para a substância activa (Pendimetalina) e para os outros 
componentes. A informação toxicológica mencionada na secção 11.1 do Regulamento (CE) N.º 830/2015, caso 
não apresentados de seguida, esta informação deverá ser considerada como “não disponível”. 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 

Sintomas e efeitos para cada rota de exposição: 

Dermal: Exposição prolongada ou repetida pode causar irritação. 

Ingestão: Pode ser perigoso se ingerido. Se ingerido, o produto pode ser aspirado para os pulmões e causar 
pneumonia química. 

Inalação: Inalação pode causar irritação. 

Contacto com os olhos e 
pele: 

O contato com os olhos pode causar irritação grave. 

Efeitos toxicocinéticos (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção): 

Pendimetalina: Ampla distribuição em diferentes tecidos, metabolismo de primeira passagem no fígado com biotransformação 
completa durante a reabsorção é observada. Rapidamente excretada; excreções via urina entre 21 e 29%  e via fezes entre 
57 a 60% em 96 horas.É extensivamente metabolizado. (4) 

Toxicidade aguda Valor m.u. Efeitos  Relacionado a 

Oral: LD50 (rato) = 4665 mg/Kg bw  (4) Pendimetalina 

Temperatura de autoignição 375°C 
Temperatura de decomposição Dados não disponíveis 
Viscosidade, dinâmica 15,60 cP (mPa * s) a 20 ° C 

7,66 cP (mPa * s) a 40 ° C 
Viscosidade, cinética 14,85 cSt (mm2 / s) a 20 ° C 

7,29 cSt (mm2 / s) a 40 ° C 
Propriedades explosivas Não explosivo 
Propriedades comburentes Não oxidante 
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LD50 > 5000 (OECD TG 
401) 

mg/Kg  
(5) Solvente nafta, aromática 

leve 

LD50 (rato)> 3000 
 

mg/Kg  
(6) 1,2,4-trimetilbenzeno 

Dermal: LD50 (rato)> 5000 mg/Kg bw  (4) Pendimetalina 

LD50> 2000 (OECD TG 
402 sob condições 
oclusivas) 

mg/Kg 
 

(5) Solvente nafta, aromática 
leve 

LD50 (rato)> 3440 mg/Kg 24 h  (6) 1,2,4-trimetilbenzeno 

Inalação: LC50 (rato) = > 6,73 mg/l air/4h  (4) Pendimetalina 

LC50 > 5610 (OECD TG 
403) 

mg/m3  
(5) Solvente nafta, aromática 

leve 

LC50 (ratos) abaixo de 
18.000 

mg/m3  (6) 1,2,4-trimetilbenzeno 

Outros dados: Solvente nafta, aromática leve: Pode produzir lesões graves se tomadas para o pulmão como um 
líquido, e pode haver profunda do sistema nervoso central depressão após exposição prolongada 
a altos níveis de vapor. (5) 

Corrosão/irritação 
cutânea 

Pendimetalina: Não é um olho ou irritante da pele.(3) 

1,2,4-trimetilbenzeno: eritema causado (média geral de 2,33) quando aplicado ao coelho raspado 
sob oclusão por 4 h. (6) 

1,3,5-trimetillbenzeno: Conclui-se que 1,3, 5-trimetillbenzeno é irritante para a pele e os olhos dos 
coelhos. (7) 

N-butanol: Vários dados experimentais estavam disponíveis; butan-1-ol puro causado apenas 
ligeira e irritação da pele reversível. Para substâncias tipicamente produzidas, no entanto, os 
efeitos na pele são mais distintos. 8) 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

Pendimetalina: Não é um olho ou irritante da pele.(3) 

Solvente nafta, aromática leve: Não irritante em coelhos (OECD TG 405). Significa pontuação 
conjuntival (24, 48, média 72 horas) é de 0,05. (5) 

1, 2,4 -Trimetillbenzeno é irritante para os olhos. (6) 

1, 3,5-trimetillbenzeo: Conclui-se que 1,3,5-trimetillbenzeno é irritante para a pele e os olhos dos 
coelhos. (7) 

N-butanol: Nos olhos de coelho, resultados indicam um risco para lesões oculares graves devido 
ao irreversível e graves efeitos sobre córnea opacidade, irite, vermelhidão conjuntiva e quemose 
dentro de 7 d. (8) 

Sensibilização 
respiratória ou cutânea:  

Sensibilização da pele: Pendimetalina: Não é irritante para a pele ou olhos e não sensibilizante cutâneo.(3) 

Solvente nafta, aromática leve: Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais 
(porquinho-da-Índia). (5) 

1,2,4-trimetilbenzeno: De acordo com a informação relativa aos componentes e de acordo com os 
critérios para misturas, não é classificado como sensibilizante cutâneo. (6) 

Naftaleno: Em um estudo de sensibilização cutânea mal documentado baseado no método de 
maximização de cobaia, um desafio dérmico de aplicação aberta de 24 horas, com 0,1% ou 1% de 
Naftaleno em acetona, não produziu nenhum sinal de reação de sensibilização em nenhum dos 24 
animais. (9) 

Sensibilização 
respiratória: 

Não disponível. 

Resumo da avaliação das propriedades CMR 

Mutagenicidade em Pendimetalina è improvável que seja genotóxico. (4) 
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células germinativas; 1,2,4-Trimetillbenzeno: Resultados negativos foram obtidos in vitro em bactérias e ensaios de 
células de mamífero. A observação de pequenos aumentos na troca de cromátides irmãs (SCE)  
no rato para os três trimetillbenzeno isómeros não é considerado para indicar um efeito genotóxico 
significativo. Dois ensaios de micronúcleos in vivo e um ensaio in vivo de citogenicidade também 
foram negativos. (6) 

Toxicidade reprodutiva: Pendimetalina: Não há evidência de que pendimetalina é um desenvolvimento, produto químico 
reprodutivo, neurotóxico ou imunotóxico. (3) 

Solvente nafta, aromática leve:  Vários estudos de toxicidade no desenvolvimento têm estado 
carregado fora no rato. Esses estudos forneceram pouca evidência de toxicidade no 
desenvolvimento; mais especificamente, a frequência de malformação não foi aumentada, e não 
houve evidência de toxicidade fetal ou letalidade. O total sem adversos níveis de efeito nesses 
estudos  foram 20000 - 24000 mg/m3, os níveis mais altos testados. (5) 

1,2,4-Trimetillbenzeno: é não tóxico para a reprodução e não tem efeito na fertilidade ou 
desenvolvimento. (6) 

Carcinogenicidade: Substâncias listadas no Programa Nacional de Toxicologia (NTP) Relatório sobre os 
carcinogênicos, na Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC)    Monografias ou 
encontrado para ser potencial cancerígeno pela OSHA: 

Substância OSHA IARC NTP 

Nenhum componente listado. 
 

Pendimetalina : é improvável que represente um risco para os seres humanos. (4) 

1,2,4-Trimetillbenzeno: há dados suficientes para indicar que  trimetillbenzenos não representam 
um risco de carcinogenicidade genotóxica. Há também dados suficientes para entender que o 
celular alterações decorrentes da  administração repetida de trimetillbenzenos para os animais são 
mínimos e para concluir que trimetillbenzenos é improvável que representem um risco 
carcinogênico significativo para os seres humanos. (6) 

Naftaleno: Nas condições deste estudo de inalação de 2 anos, havia evidências claras de 
atividade carcinogênica de naftaleno em ratos machos e fêmeas F344/N com base em aumento da 
incidência de adenoma epitelial respiratório e neuroblastoma epitelial olfativo do nariz. Em ratos 
machos e fêmeas, exposição ao naftaleno causou aumentos significativos nas incidências de 
lesões não neoplásicas do nariz. (9) 

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

1,2,4-trimetillbenzeno: Irritação respiratória (diminuição da frequência respiratória) foi observado 
em camundongos com 2842 mg/m3 produzindo uma diminuição de 50%. Sem irritação respiratória 
foi anotado em estudos humanos, mas estes foram conduzidos em doses muito mais baixas do 
que os estudos com animais. Os dados indicam que 1,2,4-trimetillbenzeno tem o potencial de ser 
irritante para o trato respiratório. (6) 

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

Pendimetalina: O órgão alvo do Pendimetalina é a tireóide. Toxicidade tireoidiana em ratos e 
camundongos crônicos e subcrônicos estudos foi manifestado como alterações nos hormônios da 
tireóide (diminuição do T4 total e T3, aumento do percentual de T4 e T3 livres), aumento do peso 
da tiróide, e lesões microscópicas da tireóide (incluindo aumento da altura das células foliculares 
da tiróide, hiperplasia de células foliculares, bem como adenomas de células foliculares). (3)(4) 

Perigo de aspiração Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Se aspirado para os pulmões 
durante a deglutição ou vômito, pode causar pneumonia química, lesão pulmonar ou morte. 

As razões para a falta de classificação: 
Onde a mistura resultou em uma não classificação, isso pode ser devido à disponibilidade de dados que não impõe uma 
classificação para esse ponto final específico ou devido à falta de dados, ou devido à disponibilidade de dados ou dados 
inconclusivos que não são suficientes para obter uma classificação quanto aos critérios adoptada em regulamentos 
mencionado nesta folha de dados. 
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SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

Para usar de acordo com boas práticas de trabalho. Para evitar a dispersão não intencional no ambiente. No 
seguinte, dados toxicológicos disponíveis para ingrediente ativo (Pendimetalina) e os outros componentes são 
mostrados. Se não for mostrado no seguinte, dados toxicológicos mencionados no regulamento N ° 830/2015 têm 
de ser consideradas como "não disponível". 

12.1 Toxicidade 

Toxicidade espécies, mídia, unidades, duração do teste e condições de teste.  Relacionado a 
Toxicidade aguda com 
peixes: 

LC50 Oncorhynchus mykiss = 0.196 mg/L 96 h (Sem sedimento) (4) Pendimetalina 
LL50 Oncorhynchus mykiss = 10 mg/L 96 h (5) Solvente nafta, 

aromática leve 
LC50 Pimephales promelas = 7.72 mg/L 96h (6) 1,2,4- 

trimetillbenzeno 
LC50 Carassius auratus = 12.52 mg/L 96h (7) 1,3,5- 

trimetillbenzeno 
LC50 rainbow trout = 1.6 mg/L 96 h (9) Naftaleno 

Toxicidade crônica com 
peixe: 

NOEC Pimephales promelas = 0.0063 mg/L (4) Pendimetalina 
NOEC Oncorhynchus kisutch = 0,37 mg/L/40 dias (nenhuma diretriz 
seguida) 

(9) Naftaleno 

Toxicidade aguda com 
Daphnia magna 

EC50 Daphnia magna = 0.147 mg/L 48 h (estática) (4) Pendimetalina 
EL50 Daphnia magna = 4.5 mg/L 48 h  (5) Solvente nafta, 

aromática leve 
EC50 Daphnia magna = 3.6 mg/L 48 h (6) 1,2,4- 

trimetillbenzeno 
LC50 Daphnia magna = 6.0 mg/L 48 h (7) 1,3,5- 

trimetillbenzeno 
EC50 Daphnia magna = 2.16 mg/L 48 h (9) Naftaleno 

Toxicidade crônica com 
crustáceos: 

NOEC Daphnia magna = 0.0145 mg/L 21 d (4) Pendimetalina 
NOELR Daphnia magna = 2.6 mg/L 21 d (5) Solvente nafta, 

aromática leve 
NOEC Daphnia magna = 0.4 mg/L 21 d (7) 1,3,5- 

trimetillbenzeno 
NOEC Daphnia magna =0.6 mg/L 125 dias (nenhuma orientação 
seguido) 

(9) Naftaleno 

Toxicidade aguda com 
algas 

EyC50 Selenastrum capricornutum = 0.0038 mg/L 72 h  (estático) (4) Pendimetalina 
EL50 Selenastrum capricornutum =  3.1 mg/L 72 h (taxa de crescimento) (5) Solvente nafta, 

aromática leve 
Toxicidade crônica com 
algas: 

EC50 Selenastrum capricornutum = 225 mg/L 96 h (8) N-butanol 

Dados de toxicidade 
sobre micro solo- e 
macroorganismos: 

LL50 Tetrahymena pyriformis = 15.41 mg/L 72 h (5) Solvente nafta, 
aromática leve 

NOEC (sewage sludge, soil and water) = 24.2 mg item de teste/L 48 h (7) 1,3,5-
trimetillbenzeno 

IC50 Aerobic heterotrophs = 670 mg/L 15 h  
IC50 Nitrosomonas = 29 mg/L 24 h  

(9) Naftaleno 

Dados de toxicidade em 
aves, abelhas e plantas: 

LD50 Anas platyrhynchos = 1421 mg/kg bw por dia (4) Pendimetalina 

12.2 Persistência e degradabilidade 
 

Pendimetalina: é considerado não facilmente biodegradável. (4) 
 
1,2,4-trimetillbenzeno:  Análise estrutural do 1,2,4-trimetillbenzeno molécula indicou que não se espera que sofrer 
hidrólise no meio ambiente devido à falta de grupos funcionais hidrolisáveis.(6) 

 
N-butanol: Após exposição ao ar, butan-1-ol será lentamente degradado por processos fotoquímicos. Devido ao 

prontamente biodegradabilidade do butan-1-ol, um curto tempo de retenção pode ser esperado e, portanto, a 
exposição é limitada sob condições naturais. Butan-1 -ol não apresenta potencial para hidrólise, devido à ausência de 
grupos hidrolisáveis. (8) 

 

Naftaleno: é considerado como sendo não facilmente biodegradável. (9) 
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12.3 Potencial de bioacumulação  
 

Pendimetalina: Estudos sobre três espécies diferentes estavam disponíveis para avaliar a bioconcentração fator (BCF) 
de Pendimetalina em peixe. O BCF cinético variou de 931 L/kg a 3300 L/kg. (4) 
 
1,2,4-trimetillbenzeno: Espera-se que têm baixo potencial de bioacumulação com base em um log Kow experimental de 
3,63. (6) 

 
1,3,5-trimetillbenzeno: tem um log de Kow experimental de 3,42 and e espera-se que tenha baixo potencial de 
bioacumulação, com base em um BCF calculado de 161, e de adsorção no solo e sedimentos, com base em um Koc 
calculado de 742. (7) 

 
N-butanol: Devido ao baixo log Pow, acumulação em organismos não é de se esperar. (8) 

 

Naftaleno: Tendo em conta os valores derivados para os Fatores de Bioacumulação, pode-se concluir que o naftaleno  
exibe um baixo potencial de bioconcentração. (9) 

12.4 Mobilidade no solo 

Pendimetalina é considerado para exibir volatilidade média. (4) 
 
1,2,4-trimetillbenzeno: O valor Koc estimado de 1097 indica que a substância é esperado que têm baixa adsorção para 
suspender sólidos e sedimentos em água. (6) 

 

N-butanol: não é esperado que adsorva a sólidos suspensos e sedimentos com base no log Koc calculado para o 
butan-1 -ol. Quando dissolvido para regar a substância não vai evaporar significativamente em (Constante de lei de 
Henry <1 Pa m3/mol). (8) 
 
Naftaleno: Um log Koc de cerca de 2,8 sugere que Naftaleno tem uma alta mobilidade no solo. (9) 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Os componentes da mistura não atendem aos critérios de PBT ou mPmB. 

12.6 Outros efeitos adversos 

Nenhum outro efeito adverso é esperado. 
 

 

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Eliminar de acordo com as regulamentações específicas do país, num local autorizado para a recolha e 
eliminação de resíduos. 
 

Produto/embalagem Lavar os recipientes usados e as embalagens com água abundante, 
evitando a inalação e eliminando as águas de lavagem como resíduos. 
Não reutilizar os recipientes usados e lavados. Os recipientes usados 
devem ser eliminados em conformidade com as regulamentações 
locais/nacionais.  

Produtos da lavagem Não poluir ribeiras, rios ou canais com resíduos provenientes do 
armazenamento, processamento ou actividades de limpeza ou com 
embalagens usadas. Os produtos provenientes da lavagem devem ser 
eliminados em conformidade com as regulamentações locais/nacionais. 

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Classificado para transporte de acordo com os regulamentos RID, ADR, IMO/IMDG, ICAO-IATA. 
 
- Número ONU: 1993 
- Designação oficial de 
transporte da ONU: 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
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ADR 

 

RID 

 
Classe, Código, Grupo:3 F1 III Classe, Código, Grupo: 3 F1 III 

Rótulo: 3 Rótulo: 3 
Código de restrição do túnel: (D / E) Quantidades limitadas (LQ): 5 L 

Quantidades limitadas (LQ): 5 L Número de identificação de perigo: 30 
Número de identificação de perigo: 30  

  
IMDG 

 

IATA 

 
Classe: 3 Classe: 3 

Grupo de embalagem: III Etiqueta de Perigo: Flamm. liquid 
Limited quantities (LQ): 5 L Grupo de embalagem: III 

Folha EmS: F-E, S-E Erg code: 3L 
Poluente Marinho: SIM Passageiro e carga: (QUANTIDADE LIMITADA) P.I .: 

Y344; max net q.ty./pack: 10 L; 
Passageiro e carga: P.I : 355; q.ty / pack líquido máximo: 
60 L; 
Apenas carga: P.I : 366; Quantidade máxima de redes / 
embalagem: 220 L. 

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e do Código IBC 

Não aplicável devido ao XISTO 330 não destinado ao transporte a granel. 
 
 
 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

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

Regulamento Sujeito Aplicabilidade 

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 Substâncias que empobrecem a 
camada de ozônio. Não aplicável. 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 Poluentes orgânicos 
persistentes. Não aplicável. 

Regulamento (CE) n.º 649/2012 Exportação e importação de 
produtos químicos perigosos. Não aplicável. 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH) 

Arte. 59 - Candidato Lista de 
Substâncias de muito alta 
preocupação para autorização. 

Não aplicável. 

Diretiva 2012/18/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Seveso III) 

Controle de riscos de acidentes 
graves envolvendo substâncias 
perigosas. 

Quantidades limiares de 
referência (E1 – Ambiental 
Perigos - Perigosos para o 
ambiente aquático na categoria 
agudo 1 ou Crônico 1): 

� requisito de nível inferior = 
100 toneladas, 

� requisite do nível superior = 
200 toneladas. 
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Regulamento Sujeito Aplicabilidade 

Directiva 98/24/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho 

Proteção da saúde e segurança 
dos trabalhadores dos riscos 
relacionados à agentes químicos 
no trabalho. 

Aplicável. 

15.2 Avaliação da segurança química 

      Nenhuma Avaliação de Segurança Química (CSA) é necessária para o XISTO 330. 
 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Ficha de Dados de Segurança foi preparado de acordo com o Regulamento (CE) n ° 1907/2006 e posteriores 
alterações. 
 
Emitir: 02          Revisão: 00          Data: 6 de Maio de 2020 
 
A atualização, destacada com uma linha reta na borda direita da seção em questão, dizia respeito adicionando o 
distribuidor (seção 1.3) aos pictogramas relacionados ao equipamento de proteção individual (seção 8.2), a marca 
de perigoso para o meio ambiente (seção 14). 
 

Esta edição cancela e substitui a edição anterior emitida pela FINCHIMICA S.p.A. 
 
Fontes bibliográficas: 
(1) Valores-limite internacionais da GESTIS 
(2) TLVs and BEIs ed. 2018, ACGIH 
(3) Regra pela Agência de Proteção Ambiental em 2/11/2015: 

https://www.federalregister.gov/documents/2015/02/11/2015-02705/Pendimetalina-pesticide-tolerances 
(3) N-ethyl-2-pyrrolidone, Base de dados ECHA 
(4) EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2016.4420 
(5) Solvent, light aromatic, Base de dados ECHA 
(6) 1,2,4-Trimethylbenzene, Base de dados ECHA 
(7) 1,3,5-trimethylbenzene, Base de dados ECHA 
(8) N-butanol, Base de dados ECHA 
(9) Naphtalene, Base de dados ECHA 

 
Texto completo das declarações de perigo (declarações H) referidas nas secções 2 e 3 
H226  Líquido e vapor inflamáveis. 
H302  Nocivo por ingestão. 

H304  Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H315  Provoca irritação cutânea. 

H317  Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

H318  Provoca lesões oculares graves. 

H319  Provoca irritação ocular grave. 
H332  Nocivo por inalação. 

H335  Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

H336  Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H340  Pode provocar anomalias genéticas. 

H350  Pode provocar cancro. 

H351  Suspeito de provocar cancro. 
H400  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
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H410  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H411             Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

 
Texto Completo de Frases de Segurança (P-Statements) referido na secção 2 
 

P210  Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de 
ignição. Não fumar. 

P270  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280  Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

P301+P310+   

P331  EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 

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. Continue a enxaguar. 

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais. 
 

O texto completo das Hazard Classes e Categorias referidos nas secções 2 e 3 
Acute Tox. 4 Toxicidade aguda; Categoria 4. 

Aquatic Acute 1 Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático; Toxicidade aguda 1; Categoria 1. 

Aquatic Chronic 1 Perigo (crόnico) de longo prazo para o ambiente aquático; Toxicidade crônica, Categoria 1. 

Aquatic Chronic 2 

Asp. Tox. 1  

Carc. 2 

Perigo (crόnico) de longo prazo para o ambiente aquático; Toxicidade crônica, Categoria 2. 

Toxicidade de aspiração; Categoria 1. 

Carcinogenicidade; Categoria 2. 

Eye Dam. 1           Lesões oculares graves; Categoria 1. 

Eye Irrit. 2 

Flam. Liq. 3 

Irritação ocular grave; Categoria 2. 

Líquido inflamável; Categoria 3. 

Skin Irrit. 2 Irritação grave da pele, categoria 2. 

Skin Sens. 1 Sensibilização da pele; Categoria 1. 

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única; Categoria 3. 

  

Legenda das abreviaturas e siglas utilizadas na SDS: 
 

ACGIH Conferência Americana de Higienistas Industriais 

ADR   Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route 

BCF Fator de Bioconcentração 

CAS  Chemical Abstracts Service 

CSA  Avaliação de segurança química 

EC  comunidade Europeia 
EC50  Concentração Eficaz 50 

EyC50  Concentração Eficaz 50 em termos de inibição do rendimento. 

IC50  Inibidor Concentração 50 

CLP  Regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem 

IMDG Code  Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas 
IATA  Associação Internacional de Transporte Aéreo 

ICAO  Organização Internacional da Aviação Civil 

LC50  Concentração Letal 50 
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LD50    Dose Letal 50 

NOEC  Nenhuma concentração de efeito observada 

NOELR  Nenhuma taxa de carregamento de efeito observado 
n.o.s.  Não De outra forma Especificadas 
OECD  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
OEL  Limite de Exposição Ocupacional 
PPE  Equipamento de proteção pessoal 

PBT  Persistente, bioacumulativo e tóxico 

RCP  Procedimento de cálculo recíproco 
RID              Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 
SDS  Ficha de Dados de Segurança 
TLV  Limiar Valor limite 
TWA  Média Ponderada por Tempo 

mPmB  Muito persistente muito bioacumulativo 

 

Classificação da mistura Métodos utilizados para a classificação 

Flam. Liq. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Método de cálculo 

 

As fontes usadas para compilação são as SDSs  de componentes dos fornecedores e formulações comparáveis. 

Informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança  corresponde ao estado atual de nosso conhecimento 
e nossa experiência com o produto. Sua finalidade é descrever nossos produtos em termos de segurança e, 
portanto, eles não são destinadas a garantir propriedades específicas dos mesmos produtos. As informações 
contidas são relevantes para o produto Como tal, de acordo com as suas especificações. No caso de 
combinações ou misturas, Certifique-se de que qualquer novo perigo possa ser destacado. 
 

Esta ficha de dados de segurança de maneira alguma isenta o usuário de observer todos os regulamentos locais / 
nacionais atuais   sobre o produto para todos os aspectos com relação a  meio Ambiente, saúde e trabalhos 
segurança. 


