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1.1 Identificador de produto. 
Nome comercial do produto: PROVECTHOR. 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas: 

1.2.1 Utilizações identificadas relevantes: 
Aplicação em solução aquosa mediante pulverização ou nebulização a frio para a imobilização e 
remoção de insetos adultos. 

1.2.2 Utilizações desaconselhadas: 
Não existem. 
 

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança: 
ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski, Spółka Jawna (Sociedade Coletiva) 
Endereço: Moździerzowców Street, 6 A, 43-602 Jaworzno (Polónia) 
Telefone: +48 32 745 47 00 
@: office@icbpharma.com 
e-mail da pessoa responsável pela ficha: grzegorz.zmijowski@icbpharma.com 
 

1.4 Responsável pela colocação no mercado: 
ENSYSTEX SPAIN SL  
C / Paris 2 - Pol. Mais de Tous. - La Pobla de Vallbona 46185 - Valência 
Telefone: + 34960 067 087  
@: info@ensystex.es 

1.5 Número de telefone de emergência: 
Em caso de emergência, ligue para o Instituto Nacional de Toxicologia: Telf. 915 620 420 Horário 
de funcionamento: 24 horas. 
 

 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura: 
Classificação de acordo com o Regulamento nº 1272/2008 / CE: 
Produto classificado como criador de risco: 
 
Aguda Tox. 4 H332 Toxicidade aguda por inalação Eye Irrit. 2 H319 Irritação ocular 
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 
Perigo para a saúde humana: produto nocivo em caso de inalação, causa irritação nos olhos. 
Perigo para o ambiente: produto tóxico para o ambiente aquático, pode causar efeitos nocivos 
duradouros no ambiente aquático. 
Perigos físicos / químicos: Nenhum. 
Perigos de incêndio: o produto não contém componentes combustíveis 
 
2.2. Elementos de rotulagem: 
De acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 Pictogramas de perigo: 

 

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE OU EMPRESA 

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
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Palavras de aviso: 
ATENÇÃO 
 
Indicações de perigo: 
H319 Provoca irritação ocular grave. H332 Nocivo em caso de inalação. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos nocivos duradouros. 
SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA EMPRESA OU EMPRESA 
SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
 
Conselhos de precaução: 
P261 Evite respirar o pó / fumo / gás / névoa / vapores / aerossol. P273 Evite a sua libertação 
para o meio ambiente. 
P280 Use luvas e óculos 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto e forem de fácil remoção, retire-
as. Continue a lavar com água. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Leve a pessoa para o ar livre e mantenha-a numa 
posição que facilite a respiração. 
P501 Elimine o conteúdo ou o recipiente no local de recolha de resíduos perigosos. 
 
Componente(s) que determinam o perigo para a rotulagem: 
Heptametiltrissiloxano modificado com poli (óxido de alquileno) (Polyalkyleneoxide modified 
heptamethyltrisiloxane). 
 
2.3 Outros perigos: 
O produto não atende aos critérios para ser avaliado como PBT ou mPmB de acordo com o 
anexo XIII do Regulamento REACH. 
 

 
 
3.2 Misturas: 
Concentração de componentes perigosos (não são indicados os componentes contidos na 
mistura abaixo dos limites máximos de concentração gerais ou específicos, que não cumprem 
os critérios para serem avaliados como 
PBT / mPmB, que não constam na lista SVHC, nem têm atribuição de limites comunitários para 
o ambiente de trabalho): 
 

Nome químico 
 

Nº CAS / 
# 
CE: 
 

Registo 
REACH 
 

Índice 
 

Concentração 
 

Categorias 
e frases de 
perigo 
 

Heptametiltrissiloxano 
modificado com poli  
(óxido do alquileno) 
(Polyalkyleneoxide 
modified 
heptamethyltrisiloxane) / 
compostos de silício 
poliméricos 
 

CAS: 
67674-
67-3 
CE: não 
existem. 
 

polímero 
 

Não 
tem. 
 

<85% 
peso 

Aguda Tox. 
4 (inalação) 
H332 Eye 
Irrit. 2, 
H319 
Aquatic 
Chronic 2, 
H411 
 

 
. 
Enunciado completo de categorias e frases H - consulte a secção 16. 
 
 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
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4.1 Descrição dos primeiros socorros. 
 
Indicações gerais: 
Interromper ou parar o contacto / exposição ao perigo. Retirar imediatamente roupas e sapatos 
contaminados com o produto, colocar-se numa posição confortável; procurar ar fresco e calor. 
Afrouxar roupas apertadas, por exemplo, no pescoço, gravata ou cinto. Nunca se deve dar nada 
por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de sintomas alarmantes, chamar um médico. 
Mostrar ao médico o que está marcado no rótulo ou indicado na ficha de dados de segurança do 
produto. Informar o médico sobre os primeiros socorros prestados à vítima. 
 
Contacto com a pele: 
Lavar imediatamente a pele com água e depois com bastante água e sabão. Em caso de irritação 
da pele, chamar um médico. Tirar roupas e sapatos contaminados e lavar bem antes de reutilizar. 
 
Contacto com os olhos: 
Lavar os olhos com um líquido adequado ou água limpa, mantendo as pálpebras abertas durante 
15 minutos, pelo menos. Consultar um médico. 
 
Perigo de inalação: Retirar a pessoa afetada da área de exposição ao perigo, em caso de 
dificuldade respiratória fornecer oxigénio, se necessário, consultar um médico. 
 
Ingestão: Lavar a boca com água. Solicitar imediatamente assistência médica. Em caso de 
vómitos, não provocar o vómito. A cabeça da vítima deve estar virada cabeça para baixo, para 
impedir que o produto penetre nas vias respiratórias. 
 
Proteção dos socorristas: 
Não executar nenhuma ação que possa criar perigo para os socorristas, exceto se estes forem 
devidamente treinados e instruídos sobre essas ameaças. 
 
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
Efeitos agudos da exposição - irritação ocular (lacrimação, vermelhidão). 
Sintomas retardados - dados não disponíveis. 
 
4.3 Indicação de todos os cuidados médicos e tratamentos especiais a serem prestados 
imediatamente. 
Informações para o médico: Não há antídoto disponível, realizar o tratamento sintomático. 
 

 
 
5.1 Meios de extinção. 
Meios adequados de extinção: Para combater o fogo não potente, usar espuma, neve (CO2) ou 
pó. No caso de um incêndio poderoso, usar espuma de combate a incêndios ou água névoa. 
 
Meios inadequados de extinção: Jato forte de água, risco de aumentar a poluição ambiental. 
 
5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura. 
Por combustão da substância ou mistura, certos produtos de combustão ou gases nocivos 
podem ser libertados – óxidos de carbono, silício, formaldeído e outros. Evitar a inalação de 
produtos de combustão. Estes podem causar perigo à saúde humana. 
 
 
 
 

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEROS SOCORROS 

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
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5.3 Recomendações para bombeiros: 
Usar rigorosamente um aparelho de respiração autónomo e usar roupas de proteção adequadas 
durante a operação de combate a incêndios ou arrumar a área imediatamente após o incêndio 
nas instalações ou compartimentos fechados ou insuficientemente arejados. 
 
Instruções gerais: Retirar da zona de perigo pessoas indesejáveis, que não participem no 
combate ao fogo. 
Comentários adicionais: Os recipientes e embalagens não cobertos pelo fogo mas expostos ao 
fogo ou a altas temperaturas devem ser arrefecidos com água a uma distância segura (risco de 
explosão), se possível, é melhor retirá-los da zona de perigo. Os restos do incêndio, assim como 
a água de extinção contaminada, devem ser eliminados de acordo com os regulamentos atuais. 
Nunca se deve drenar a água de extinção para o esgoto. 
 

 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: 
Evitar o contacto com o produto que sai. Proteger os olhos e a pele. Não respirar os vapores / 
névoas do produto. Usar o equipamento de proteção individual recomendado (EPI). Fornecer 
ventilação adequada nos espaços fechados. 
 
6.2 Precauções ambientais: 
Impedir que entre em esgotos, águas freáticas, subterrâneas ou superficiais. Impedir a 
penetração do produto no solo / subsolo. Em caso de contaminação da água, notificar as 
autoridades competentes. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 
No caso de o recipiente perder a estanqueidade ou existência de fuga ou derrame do produto, 
eliminar o vazamento o mais rápido possível (derrame) e colocar o produto noutro recipiente 
vazio. O produto derramado deve ser recolhido juntamente com o material absorvente (por 
exemplo, areia, serragem de madeira, terra-de-infusórios, vermiculita, absorvente universal) e 
colocado sobre este no recipiente hermético. Deve ser assinalado corretamente e enviado para 
o devido tratamento posterior. Lavar com água a área de contaminação. O trabalho de limpeza 
ou arrumação deve ser realizado com ventilação suficiente. 
 
6.4 Referência a outras secções: 
Equipamento de proteção individual (EPI) - consulte a secção 8 Eliminação de resíduos - consulte 
a secção 13. 
 

 
 
7.1 Cuidados para o manuseamento seguro: 
Antes de usar o produto, consultar o texto na etiqueta. Evitar qualquer contacto do produto com 
a boca (lábios), pele, olhos. Não comer nem beber ou fumar ao usar o produto. Após o uso, lavar 
mãos e rosto. Usar apenas nas aplicações previstas. 
 
Medidas especiais de prevenção de incêndio / explosão: 
Não existem. 
 
Higiene industrial: 
- Garantir a ventilação adequada durante o trabalho. (ventilação geral e local por aspiração). 
- Garantir um local para lavar os olhos e as mãos em caso de contaminação. 
- Lavar as mãos e o rosto com água e sabão antes de comer, beber, fumar e depois do trabalho. 
- Respeitar as medidas preventivas comuns relacionadas com substâncias químicas. 
 
 

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

SECÇÃO 7.  MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 
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7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo possíveis incompatibilidades: 
Armazenar apenas nos recipientes originais hermeticamente fechados. Ao armazenar, evitar 
água e humidades. 
Manter fora do alcance das crianças e longe de bebidas, alimentos e rações. Evitar nas 
proximidades agentes químicos aromáticos. Armazenar e transportar em temperaturas de 0 a 35 
ºC. 
 
7.3 Utilizações específicas finais: 
Veja a secção 1.2. 
 

 
 
8.1 Parâmetros de controlo: 
Valores-limite da exposição ao perigo: 
O produto não contém componentes cujos valores-limite devam ser controlados no local de 
trabalho com o uso do produto. 
 
DNELs (níveis derivados sem efeito) dos componentes: 
 
 Para profissionais 

 
Para os consumidores 
 

Via de 
exposição  

Efeitos 
agudos 
locais 

Efeitos 
agudos 
sistémicos 

Efeitos 
crónicos 
locais 

Efeitos 
crónicos 
sistémicos 

Efeitos 
agudos 
locais 

Efeitos 
agudos 
sistémicos 

Efeitos 
crónicos 
locais 

Efeitos 
crónicos 
sistémicos 

Alimentos 
 

b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

Respiratória 
 

b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

Dérmica 
 

b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  

 
b.d. - Dados não disponíveis. 
 
8.2 Controlos de exposição: 
Controles técnicos adequados: 
 
É imprescindível a ventilação local por aspiração que evacue os vapores dos locais onde o 
produto é emitido, assim como a ventilação geral das instalações e compartimentos. 
 
Equipamento de Proteção Individual (EPI): 
 
a) Proteção respiratória - Em condições normais de trabalho, sob ventilação suficiente, a 
proteção respiratória não é necessária, a menos que haja uma alta concentração de vapores do 
produto. Use meias máscaras, máscaras absorventes do tipo A. No caso de baixo nível de 
oxigénio (abaixo de 17% v / 
v) ou quando a concentração de vapor do produto for superior a 1% v / v, use equipamento de 
isolamento autónomo ou estacionário. 
 
b) Proteção das mãos - Use luvas de proteção. O material da luva deve ser impermeável e 
resistente à ação química do produto. Use luvas de proteção de borracha de neoprene ou nitrílo. 
Espessura mínima 0,4 mm. Se o contacto previsto com o produto for duradouro ou 
frequentemente repetível, recomendam-se as luvas de classe de proteção 5 (tempo de 
penetração superior a 240 minutos, conforme o regulamento PN-EN 374). Se estiver previsto 
apenas um breve contacto com o produto, é recomendável usar luvas de classe de proteção 3 
ou superior (tempo de penetração superior a 60 minutos, de acordo com a norma PN-EN 374). 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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A resistência dos materiais com os quais as luvas foram feitas deve ser verificada antes do uso. 
Recomenda-se esclarecer com o fabricante das luvas de proteção, se o tempo de penetração 
das substâncias específicas é adequado para as luvas e esse tempo deve ser respeitado. 
Recomenda-se trocar regularmente as luvas. As luvas de proteção devem ser substituídas 
imediatamente se apresentarem danos ou quando aparecerem os primeiros sinais de desgaste 
(rasgo, perfuração) ou alterações na aparência (cor, elasticidade, forma). 
 
c) Proteção ocular - Recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o trabalho com o 
produto. 
 
d) Proteção da pele - Recomenda-se o uso de roupas de proteção durante o trabalho com o 
produto. 
 
Regulamento dos equipamentos de proteção: 
 
PN-EN 140: 2001 Equipamento de proteção respiratória. Meias máscaras e quartos de máscara. 
Requisitos, testes, marcação. 
PN-EN 143: 2004 Equipamento de proteção respiratória. Filtros contra partículas. Requisitos, 
testes, marcação. PN-EN 149 + A1: 2010 Equipamento de proteção respiratória. Meias máscaras 
de filtro para proteção contra partículas. 
Requisitos, testes, marcação. 
PN-EN 14387 + A1: 2010 Equipamento de proteção respiratória - Filtros contra gases e filtros 
combinados. Requisitos, testes, marcação. 
PN-EN 374-1: 2005 Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos. Parte 1: 
Terminologia e requisitos de desempenho. 
PN-EN 374-2: 2005 Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos. Parte 2: 
Determinação da resistência à penetração. 
PN-EN 374-3: 2005 Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos. Parte 3: 
Determinação da resistência à permeação química. 
PN-EN 166: 2005 Proteção ocular individual. Especificações. 
PN-EN 14605 + A1: 2010 Roupa de proteção contra produtos químicos líquidos. Requisitos de 
desempenho para o vestuário com uniões herméticas a líquidos (tipo 3) ou com uniões 
herméticas a pulverizações (tipo 4), incluindo peças de vestuário que oferecem proteção apenas 
a certas partes do corpo (tipos PB [3] e PB [4]). 
PN-EN ISO 20344: 2012 Equipamento de proteção individual. Métodos de teste para calçados. 
 
Controlo da exposição ambiental ao perigo: Evitar a fuga de grandes quantidades de produto 
para o solo, águas superficiais e subterrâneas.  
 
PNECs (concentrações previstas sem efeito) para os componentes perigosos da preparação: 
 

Área ambiental Dados não disponíveis. 
Água doce Dados não disponíveis. 
Sedimentos - água doce Dados não disponíveis. 
Água do mar Dados não disponíveis. 
Sedimentos - água do mar Dados não disponíveis. 
Intermitentes de libertação (água fresca) Dados não disponíveis. 
Cadeia alimentar Dados não disponíveis. 
Estação de tratamento biológico de águas 
residuais 

Dados não disponíveis. 

Solo (agricultura)  
Ar  
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9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas: 
 
Aparência: Líquido incolor e transparente 
Odor: Ligeiro, característica, 
Limiar olfativo: Dados não disponíveis. 
pH: 5,87 (emulsão aquosa a 1%) 
Ponto de fusão / ponto de congelação: Dados não disponíveis. 
Ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Dados não disponíveis. 
Ponto de inflamação: > 100 ° C 
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis. 
Inflamabilidade: Não aplicável. 
Limite superior / inferior de inflamabilidade ou de explosividade: Não aplicável. 
Pressão de vapor: Dados não disponíveis. 
Densidade do vapor: Dados não disponíveis. 
Densidade relativa (20 ° C): 1.01 - 1.02 
Solubilidade: Insolúvel, emulsão em concentração de 0,1-1,0% 
Coeficiente de partição n-octanol / água: Não aplicável. 
Temperatura de auto-ignição: Dados não disponíveis. 
Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis. 
Viscosidade: Dados não disponíveis. 
Propriedades explosivas: Não, não há componentes explosivos 
Propriedades comburentes: Não, não há componentes oxidantes. 
 
9.2 Outros dados: Dados não disponíveis. 
 

 
 
10.1 Reatividade: 
O produto não reage sob as condições recomendadas de armazenamento e uso. 
 
10.2 Estabilidade química: 
Produto estável sob as condições recomendadas de armazenamento e uso. 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas: 
Dados não disponíveis. 
 
10.4 Condições a evitar: 
Alta temperatura, insolação direta, humidade. 
 
10.5 Materiais incompatíveis: 
Dados não disponíveis. 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos: 
Quando usado conforme indicado para armazenamento e uso, o produto não se decompõe 
libertando produtos perigosos. 
 

 
 
11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos: 
A avaliação da mistura foi realizada de acordo com os métodos de cálculo previstos no 
Regulamento 1272/2008, com base na concentração de componentes perigosos: 
 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 



 
 
 
 
 
 

Página 8 de 12 
 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
nos termos do artigo 31 do Regulamento (CE) nº 

1907/2006 (REACH) e Regulamento (UE) nº 
2015/830 

 

 
 

Nº 
Páginas 

12 
 

Edição 2.0 

 

Data de expedição 
01.06.2017 

Data de revisão 
28.04.2020 

Toxicidade aguda: 
Perigo de ingestão: Com base nos dados disponíveis, não se cumprem os critérios de 
classificação., ATEmix > 2000 mg / kg. 
Exposição cutânea: Com base nos dados disponíveis, não se cumprem os critérios de 
classificação., ATEmix > 2000 mg / kg. 
Perigo de inalação: produto classificado como nocivo por inalação, ATEmix = 2,35 mg / l (pós e 
névoas) 
Corrosão ou irritação cutâneas: Com base nos dados disponíveis, não se cumprem os critérios 
de classificação Lesões oculares graves ou irritação ocular: produto classificado como irritante 
para os olhos, categoria 2. 
Sensibilização respiratória ou cutânea: Com base nos dados disponíveis, não se cumprem os 
critérios de classificação. 
Mutagenicidade em células germinativas: o produto não contém componentes mutagénicos. 
Carcinogenicidade: O produto não contém componentes carcinogénicos. 
Toxicidade reprodutiva: O produto não contém componentes prejudiciais à reprodução. 
Toxicidade específica em certos órgãos - exposição única: de acordo com os dados disponíveis, 
não se cumprem os critérios de classificação. 
Toxicidade específica em certos órgãos - exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, 
não se cumprem os critérios de classificação. 
Perigo de aspiração: Com base nos dados disponíveis, não se cumprem os critérios de 
classificação. 
 
Efeitos potenciais para a saúde humana: 
Ingestão - pode causar irritação intestinal.  
Inalação - é prejudicial, pode irritar as vias respiratórias.  
Pele - pode causar irritação, efeitos sensibilizantes.  
Olhos - provoca irritação nos olhos. 
 
Valores toxicológicos relevantes para o componente perigoso (compostos de silício poliméricos): 
Toxicidade aguda por via oral (rato) LD50:> 2000 mg / kg Toxicidade aguda por via cutânea (rato) 
LD50:> 4000 mg / kg 
Toxicidade aguda por inalação (rato) CL50: 2 mg / l / 4h (aerossol) 
Toxicidade aguda por inalação (rato) CL50:> 11,78 mg / dm 3 / 4h (aerossol - suspensão aquosa 
a 5%) Irritação (coelho, dérmica): não produz irritações. 
Irritação (coelho, olho): muito irritante. 
Sensibilização (porquinho da índia): nenhum efeito sensibilizante. 
Toxicidade por dose repetida, oral (rato): NOAEL: 150 mg / kg (28 dias). Mutagenicidade em 
células germinativas: 
- Teste de Ames, resultado: negativo (não é mutagénico). 
- Aberrações cromossómicas, resultado: negativo. 
- Avaliações citogenéticas em células de mamíferos, resultado: negativo. 
- Teste do micronúcleo (OCDE 474), resultado: negativo. 
 

 
 
12.1 Toxicidade: 
A avaliação da mistura foi realizada de acordo com os métodos de cálculo segundo o 
Regulamento 1272/2008 com base na concentração de componentes perigosos: 
Produto classificado como tóxico para organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade: 
O produto não foi examinado para determinar a sua persistência ou degradabilidade, mas não é 
admissível a sua fácil suscetibilidade à biodegradação, segundo os resultados de produtos 
quimicamente similares. No entanto, este produto pode ser submetido facilmente à hidrólise em 
meio ácido e básico. 
 

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
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12.3 Potencial de bioacumulação: 
Dados não disponíveis. 
 
12.4 Mobilidade no terreno: 
Dados não disponíveis. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB: 
O produto não cumpre os critérios para ser avaliado como PBT / vPvB. 
 
12.6 Outros efeitos adversos: 
Dados não disponíveis. 
 
Informação ecotoxicológica sobre componente perigoso (compostos de silício poliméricos): 
Toxicidade aguda para peixes (Danio rerio): CL 50 (96 h): 6,8 mg / l. 
Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos (Daphnia magna): CE 50 (48 h): 25 mg / l. 
Toxicidade aguda para algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CE 50 (96h): 32 mg / l. 
 

 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos: 
Resíduos do produto: Armazenar os resíduos do produto nos recipientes originais. Descartar 
sempre as embalagens usadas com um gerente autorizado para resíduos (coleta, transporte, 
recuperação, reciclagem ou desativação de resíduos). Os restos do produto não devem atingir a 
rede de esgotos, as águas freáticas ou o solo. 
 
Código sugerido para o tratamento de resíduos: 16 03 05 * \ Resíduos orgânicos que contêm 
substâncias perigosas. 
 
Tratamento de embalagens usadas: Recuperação (reciclagem) ou eliminação de embalagens 
(resíduos) de acordo com os regulamentos nacionais em vigor. 
Código de tratamento de resíduos: 15 01 10 * - Embalagens que contêm resíduos de substâncias 
perigosas ou estão contaminados por substâncias perigosas. 
 
 

 
 
14.1 Número ONU: 3082 
14.2 Designação oficial de transporte das Nações Unidas: 
SUBSTÂNCIA LÍQUIDA PERIGOSA PARA O MEIO AMBIENTE, 
N.E.P (I.N.O.) (heptametiltrissiloxano modificado com poli (óxido de 
alquileno) (Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane)) 
 
14.3 Classes de perigo para transporte: 9 
14.4 Grupo de embalagem: III 
14.5 Perigos ambientais: Sim. 
14.6 Precauções particulares para os utilizadores: 
 
Transporte rodoviário (ADR)  
• Código de classificação: M6 
• Etiqueta: 9. 
• Número de identificação de perigo: 90 
• Instruções de embalagem: P001, IBC03, LP01, R001  
• Categoria de transporte (código de restrição de túneis): 3 (E)  
• Disposição especial 375: Estes materiais quando transportados em embalagens únicas ou 
combinadas contendo uma quantidade líquida por embalagem interior ou individual de 5 l ou 

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  

SECÇÃO 14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE   
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menos para líquidos ou com massa líquida por embalagem interior ou individual de 5 kg ou 
menos para sólidos, não estão sujeitos a nenhuma outra disposição de ADR, desde que a 
embalagem cumpra as disposições gerais de 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8 " 
 
Transporte aéreo (IATA DGR)  
• Classe ou Div .: 9 
• Etiqueta de perigo: Aviões de passageiros e carga variados PI: 964  
• Aviões somente de carga PI: 964 
• Disposição especial A197: Estas substâncias, quando transportadas em embalagens únicas ou 
combinadas que contêm uma quantidade líquida por recipiente individual ou interior de 5 l ou 
menos para líquidos ou com massa líquida por recipiente individual ou interior de 5 kg ou menos 
para sólidos, não estão sujeitas a nenhuma outra disposição deste Regulamento, desde que as 
embalagens cumpram as disposições gerais de 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 e 5.0.2.8 
 
Transporte marítimo (IMDG)  
• Códigos EmS: FA, SF Poluente marinho: sim  
• Provisão 2.10.2.7 do CÓDIGO IMDG: "Poluentes marinhos acondicionados em recipientes 
individuais ou combinados que contenham uma quantidade líquida por recipiente individual ou 
interior de 5 L ou menos para líquidos ou com uma massa líquida por recipiente individual ou 
interior igual ou inferior a 5 kg para os sólidos não estão sujeitos a nenhuma outra disposição 
deste Código. São relevantes para os poluentes marinhos, desde que as embalagens cumpram 
as disposições gerais dos 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8. 
No caso de poluentes marinhos que também cumpram os critérios de inclusão noutra classe de 
perigo, todas as disposições deste Código relevantes para qualquer adicional continuarão a ser 
aplicáveis." 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da MARPOL e o Código IBC: 
• Não classificado 
 
 

 
 
15.1 Regulamentos e legislação sobre segurança, saúde e meio ambiente específicos para 
a substância: 
 
- LEI de 25 de fevereiro de 2011 sobre substâncias químicas e as suas misturas (Diario 
Legislativo - Dz. U. - de 2011, nº 63, Texto 322) 
- REGULAMENTO (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias e 
preparações químicas (REACH), mediante o qual é criada a Agência Europeia de Substâncias e 
Preparações Químicas e é alterada a Diretiva 1999/45 / CE e é revogado o Regulamento (CEE) 
nº 793/93 do Conselho e Regulamento (CE) nº 1488/94 da Comissão, assim como a Diretiva 
76/769 / CEE do Conselho e Diretivas 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE e 2000/21 / CE 
da Comissão, com modificações subsequentes. 
 
- REGULAMENTO (CE) Nº 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 2008, sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas e 
com as quais são alteradas e revogadas as Diretivas  
67/548 / CEE e 1999/45 / CE e é alterado o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (GHS), com 
modificações subsequentes. 
- DECLARAÇÃO DO GOVERNO POLACO de 26 de março de 2015, referente à entrada em 
vigor das alterações nos anexos A e B do Acordo Europeu sobre o transporte rodoviário 
internacional de mercadorias perigosas (ADR), realizada em Genebra a 30 de setembro de 1957 
(Diário Legislativo - Dz. U. - de 25.06.2015, texto 882). 
- Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2012/18 /UE de 4 de julho de 2012, sobre o 
controle dos riscos inerentes a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas e para os 
quais se altera e subsequentemente revoga a Diretiva 96/82 / CE. 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO    
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- Acordo Europeu relativo ao transporte internacional rodoviário de mercadorias perigosas (ADR). 
 
Diretiva 2012/18 / UE: 
Substâncias perigosas nomeadas - ANEXO I: Nenhum dos componentes está listado. Categoria 
Seveso E2: Perigoso para o ambiente aquático. 
Quantidades limiares (toneladas) para efeitos de aplicação dos requisitos de nível inferior 
relativos a estabelecimentos - 200 t. 
Quantidades limiares (toneladas) para efeitos de aplicação dos requisitos de nível superior 
relativos a estabelecimentos - 500 t. 
 
15.2 Avaliação de segurança química. 
A avaliação de segurança química da substância não foi realizada. 
 
 
 

 
 
Explicação das categorias e frases relevantes para substâncias perigosas, componentes do 
produto:  
 
Aguda Tox. 4 H319: Causa irritação ocular grave. 
Eye Irrit. 2 H332: Nocivo em caso de inalação. 
Aquatic Chronic 2 H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos nocivos duradouros. 
 
Explicação das abreviações e acrónimos usados na ficha de dados de segurança:  
CAS - Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society). 
Nº CE / UE - Número atribuído à substância química no registo do Catálogo Europeu de 
Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS) ou na Lista Europeia de Substâncias 
Químicas (ELINCS) ou na lista de produtos químicos listados na publicação "No-longer polymers" 
(ex-polímeros) (NLP). 
 
PBT - Persistente / bioacumulável / tóxico.  
mPmB - Muito persistente / muito bioacumulável. 
NDS - Maior concentração permitida para a saúde humana no local de trabalho. 
NDSCh - Concentração momentânea mais alta permitida para a saúde humana no local de 
trabalho. 
ATEmix - Toxicidade aguda avaliada da mistura.  
LD 50 - Dose letal a 50%. 
LC 50 - Concentração letal a 50%. 
EC 50 - Concentração de efeitos a 50%. 
Número UN - Número de identificação de matéria (número ONU, número UN). 
ADR - Acordo europeu sobre o transporte internacional rodoviário de mercadorias perigosas. 
IMDG - Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas. 
 
A ficha de dados de segurança foi preparada em conformidade com o Regulamento da Comissão 
(UE) 2015/830, de 28 de maio de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 
substâncias e preparações químicas (REACH). 
 
A avaliação do produto foi realizada de acordo com o conteúdo dos componentes perigosos de 
acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008. 
 
Formação profissional: Todo o pessoal que tiver contacto com o produto deve ter formação antes 
de iniciar o trabalho; a formação deve abranger as propriedades do produto e métodos para o 
manuseamento específico seguro deste produto. 
 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES  
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Recomendações e restrições relativas ao uso: Aplicar conforme o indicado nas instruções do 
rótulo ou etiqueta. 
Fontes de dados utilizados para a determinação dos dados de segurança: a ficha foi preparada 
de acordo com as fichas de segurança dos respetivos componentes, informações bibliográficas, 
assim como os conhecimentos e experiência do autor, tendo em conta os requisitos legais atuais 
da ECHA 
(Agência Europeia dos Produtos Químicos). 
 
Reservas legais: 
Os dados incluídos na ficha de dados de segurança devem ser considerados exclusivamente 
como pontos de suporte para um manuseamento, transporte, distribuição, aplicação e 
manutenção, armazenamento seguro. 
O utilizador do produto assume a responsabilidade legal pelas consequências do uso indevido 
das informações contidas nesta Ficha ou o uso inadequado do próprio produto.  
 


