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2.3. Outros perigos

Em condições normais de uso e em sua forma original, o produto não representa nenhum outro tipo de risco à saúde 
ou ao meio ambiente.

Palavra-sinal (CLP) Nenhum
Advertências de perigo (CLP) ---

Recomendações de prudência (CLP) P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler o rótulo antes da respetiva utilização     

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP) Nenhum

2.1.Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Nenhum

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808 250 143  
Horário de funcionamento: 24 horas. - Telefone de emergência: SOS 112 (diferente por país) 
Contacto: Byepest Ecolaboratories SL (+34 942 500 435) Horario: 10.00-18.00h

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 
46185. Valencia
Tlf: + 34 960 067 087 
@: info@ensystex.es

1,5. Telefone de emergência

Tel +34 942 500 435
   info@byebirds.com

1.4. Responsável por colocar no mercado

Ensystex Spain S.L.

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Byepest Ecolaboratories S.L.
C/ El Ingenio 1, 3A
39012, Santander, Cantabria

1.2.1. Usos relevantes identificados
Categoría de uso principal TP19 Repelente de pássaros

1.2.2. Usos desaconselhados
Qualquer outro uso diferente do recomendado

Número de registro EU-0015316-0000

1.2. Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

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

1.1. Identificador de produto

Nome comercial BYE BIRDS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de
acordo com o Art. 31 do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

e o Regulamento (UE) n.º 2015/830 Nº

Páginas
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Data de emissão

01.06.2017
Data de Revisão

15.10.2021

Nome ByeBirds, Repelente de pássaros
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Min. Max.

8006-90-
4

282-015-
4

0,01 0,4

8000-28-
0

289-995-
2

0,01 0,2

Ninguno

Após os primeiros socorros adequados, nenhum tratamento adicional é necessário.

Meios de extinção adequados Espuma, CO2, poeira, areia
Instrucciones contra incendios:  Este produto não é inflamável.
Agentes extintores inadequados: Não use meios de extinção que contenham água.

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente

Primeiros socorros após contacto 
com a pele

Efeito: Não há riscos significativos.
Medidas básicas de ação: Em contato com a pele, lavar com água e sabão 
em abundância sem esfregar.
Proteção: Não é necessária. No entanto, o uso de luvas / roupas de proteção 
é uma boa prática.

Primeiros socorros após contacto 
com os olhos

Efeito: pode ser ligeiramente irritante, mas não danifica o tecido ocular. 
Medidas básicas de ação: Em contato com os olhos, lavar com água em 
abundância por no mínimo 15 minutos, não se esqueça de retirar as lentes.
Proteção: Não é necessária. No entanto, usar proteção para os olhos é uma 
boa prática.

Primeiros socorros após ingestão Efeito: Não há riscos significativos.
Se a boca estiver contaminada, enxágue abundantemente com água. Não 
induza o vômito. Se o desconforto persistir, procure atendimento médico.

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Riscos à saúde (agudos e crônicos):  Não há riscos significativos para a saúde em temperatura ambiente. 
Vermelhidão e irritação podem ocorrer na pele contaminada e o contato com 
os olhos pode causar uma leve irritação. O produto não causa efeitos 
adversos à saúde a longo prazo.

Primeiros socorros após inalação A inalação de vapores é improvável, pois este produto contém volatilidade 
muito baixa

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias

Nome comum Nome IUPAC Função NºCAS Nº CE Conteúdo (%)

Óleo essencial de
PIPERITA DE HORTELÃ-

PIMENTA

1R,2S,5R)‐5‐metil‐

2‐(propan‐2‐

il)ciclohexan‐1‐ol;

(2R,5S)‐5‐metil‐2‐

(propan‐2‐

il)ciclohexan‐1‐ona.

Substância ativa

Óleo essencial de
LAVANDA

‐ Substância ativa
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No aplicable

Proteção contra incêndios Espuma, CO2, poeira, areia
Prevención: No exponer a llama viva. No fumar.

Não há reatividade de menção especial

10.1. Reatividade

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Ponto de fusão: Não existem dados disponíveis
% Volatilidade: Não existem dados disponíveis
Densidade: Não existem dados disponíveis

Odor: Aroma característico e refrescante 
Solubilidade: Insolúve
Ponto de ebulição: Não existem dados disponíveis

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Produto individual ou mistura: Mistura
Massa Pasta
Cor: Prata ou marfim

SECÇÃO 9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controles de ingeniería: No se requiere

Equipo protector: La manipulación y su uso previsto no requieren la utilización de equipo de 
protección individual

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

• Mantener el envase cerrado cuando no se use.
• Almacenar en el envase original, alejado de comida.
• Mantener en un sitio fresco, seco y bien ventilado, a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños y las 
mascotas

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

• En caso de derrame o fuga en pequeñas cantidades, limpiar el material con un trapo de limpiar, etc. La zona con 
vertido puede ser deslizante.
• Desechar el material derramado o que se ha filtrado de acuerdo a la regulación pertinente. No contaminar el agua o 
los sistemas de alcantarillado.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Procedimientos especiales Extreme la precaución en caso de incendio químico. Evite que el agua 
(sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.

Fuegos vecinos: Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases
expuestos al fuego.

5.2. Perigos decorrentes da substância ou mistura
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É estável em condições normais. Aauto-polimerização não ocorre.

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Auto-decomposição não produz gases perigosos

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

Nenhum

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR IMDG IATA ADN / RID
Não qualificado Não qualificado Não qualificado Não qualificado

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Equipe de profissionais especializados:
Entregar recipientes vazios, produtos não utilizados e outros resíduos gerados durante o tratamento a um 
estabelecimento ou empresa registrada, de acordo com a regulamentação em vigor
Codifique os resíduos de acordo com a Decisão 2014/955 / UE.

Público geral e profissional:
Os recipientes vazios devem ser depositados em recipientes de coleta separada de acordo com o material dos 
recipientes.
O produto não utilizado e demais resíduos gerados durante o tratamento devem ser depositados na fração residual 
ou nas instalações de coleta.
El producto no utilizado y otros residuos generados durante el tratamiento deben depositarse en la fracción residual o 
en las instalaciones de recolección.

Envenenamento por peixe. N/D
Outros N/D

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Decomposição: N/D
Acumulação N/D

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade: N/D
Toxicidade oral aguda LD50 (rata): N/D

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

10.4. Condições a evitar

10.5. Materiais incompatíveis

10.6. Produtos de decomposição perigosos

10.2. Estabilidade química

10.3. Possibilidade de reações perigosas
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SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para qualquer informação sobre esta ficha de dados de segurança (SDS), contacte o fabricante ou 
distribuidor: Os dados dos valores do conteúdo e as propriedades físicas e químicas fornecidas nesta 
ficha de dados não são garantidos. As precauções dadas aplicam-se ao manuseio normal do produto. 
As informações contidas são baseadas nas informações e dados atualmente disponíveis até o 
momento. Precauções devem ser tomadas no manuseio do produto, e a avaliação de perigos e 
toxicidade não são suficientes. Portanto, em caso de manuseio especial, implemente medidas de 
segurança adequadas para a aplicação e uso

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

• Autorizado para o público em geral
• Não classificado como perigoso
• Não há frases de risco atribuídas
• Não há frases de segurança atribuídas
• OSHA Hazard Communication Standard:  Não perigoso

Condições de transporte e medidas especiais de segurança::

Os recipientes devem ser manuseados com cuidado para evitar qualquer tombamento ou queda.
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