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1.1 Identificação da substância ou do preparado. 

Denominação comercial: LABYRINTHTM 

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

Insecticida contra térmitas Nº Autorizaçao PT/DGS bbp16/2020 

Uso exclusivo por pessoal profissional especializado. 

 
1.3 Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança 

ENSYSTEX Spain, S.L. 
C/ Paris 2. Pol. Ind. Mas de Tous – Apartado de correos nº 272 

46185 La Pobla de Vallbona – Valencia - Nº Inscripción em  

 Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas:0811- CV 

Teléfono+34 960 067 087 -  Email: info@ensystex.es -  www.ensystex.es Filial de Ensystex 

INC.Box 2587, Fayeteville, NC, 28-302 USA, 1-888-398 

 
1.5 Número de telefone de emergência: 

Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) - Telefone: +351 808 250 143 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS 

 

 

2.1 Classificação da substância 

ou mistura 

 

Classe de Risco e Código de 

Categoria Regulamento CE 

1272/2008 (CLP): 

Toxicidade aquatica crónica da categoria 2, H410 

 
 

2.2. 

Elementos do rótulo 

 

Regulamento de Rotulagem CE 1272/2008 (CLP) 

 
Pictogramas de perigo: SGH09 

 

Palabra-sinal: Atençao 

Advertências de perigro: 

H410 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 
Recomendações de prudência: 
 
 P273: Evitar  liberaçao ao meio ambiente.  
 P391. Recolher o produto derramado   
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos 
locais/regionais/nacionais/internacionais  
 

 

 

 

 

SECÇÃO 1 - Identificação da substância e da empresa 

SECÇÃO 2 - Identificação de periculosidade 

mailto:info@ensystex.es
http://www.ensystex.es/
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2.3 Outros perigos Ver a secção 12 para a avaliação PBT 

 

 

Descrição: Pó branco na base de alfa-celulosa e de Diflubenzuron (derivado da benzofenilurea). 

Substâncias perigosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Descrição de primeiros socorros O produto não é considerado perigoso para a saúde humana. 

As medidas recomendadas, a continuação, são regras gerais. 

Medidas gerais Retirar rapidamente a pessoa da área contaminada e tirar a roupa manchada 

ou com salpicaduras. 

Remover o intoxicado a um centro de saúde e leve o rótulo ou a embalagem. 

Não deixe o intoxicado sozinho em nenhum caso. 

 

Inalação 
 

Retirar a pessoa da zona contaminada. Controlar a respiração. Se necessário, 

recorrer a respiração artificial. 

 

Contacto com a pele 
 

Lavar a pele com abundante água e sabão, sem friccionar. 

Contacto com os olhos Lavar os olhos com abundante água durante, pelo menos, 15 minutos. Não 

esquecer de retirar as lentes de contacto. 

Ingestão Enxaguar a boca com água. Não induzir o vómito nem dar de beber ou comer. 

Aviso para o médico Tratamento sintomático. Não se conhece antídoto específico. 

4.2 Principais sintomas e efeitos 

agudos e retardados 

Não se preveem efeitos particulares. Possível mal-estar transitório. Para mais 

detalhes, ver a secção 11. 

4.3 Indicações de toda atenção médica 

e dos tratamentos especiais que devem 

realizar-se imediatamente 

Não se requer ação específica. Recomenda-se lavar as mãos e os olhos no 

lugar de trabalho. Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 3 - Composição/informação sobre os componentes 

SECÇÃO 4 – Primeiros socorros 

 Concentração 

(%p/p) 

Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 

1272/2008 [CLP] 

Diflubenzuron 

N°CAS 35367-38-5 

N°CE 252-529-3 

N° REACH: não aplicável 

0.25 %p/p STOT RE 2, H373 

Aguda aquática 1, H400 

Crónica aquática 1, H410 

(auto-classificação) 

Alfa-Celulosa 

N°CAS 9004-34-6 

N°CE 232-674-9 

N° REACH: não disponível 

99.75 %p/p Não classificado como perigoso 

Ver a secção 8 para os VLEP 
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5.1 Meios de extinção adequados: 

 

 
Equipamento de proteção pessoal: 

Outra informação: 

Água, espuma, CO2 ou pó químico seco. 

Não utilizar jatos de água 

 
Utilizar uma máscara respiratória e um equipamento de proteção total. 

 
A água utilizada para apagar o incêndio não deve chegar às águas de superfície e 

aos esgotos 

Dever-se-á reter os derramamentos. Procedimentos especiais para o combate ao 

fogo: Isolar a área do fogo. 

Evacuar a favor do vento. Evitar respirar os fumos e os gases produzidos 

5.2 Perigos específicos resultantes 

da mescla: 

INFLAMÁVEL 

A combustão produz principalmente óxidos de carbono. A descomposição de 

diflubenzuron pode produzir pequenas quantidades de gases tóxicos (fluorados e 

clorados, óxidos de nitrogénio). 

A celulose é inflamável. Evitar a dispersão do pó em espaço fechado (risco de 

explosão). Para maiores detalhes, ver a Secção 9. 

PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE: Proporcionar um meio de retenção das 

águas de extinção. 

5.3 Conselho para a equipa de 

combate aos incêndios. 

Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de atuação 

(mantas ignífugas, caixa de primeiros socorros portátil,…) conforme ao R.D. 

486/1997. Usar máscara respiratória e um equipamento de proteção total. 

 

 

6.1 Precauções pessoais, equipamento de 

proteção e procedimentos de emergências. 

Evitar a dispersão do pó em espaço fechado (risco de explosão). Se for 

necessário, usar uma máscara protetora e eliminar as fontes de 

ignescência. 

6.2 Precauções relativas ao meio ambiente. PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE: Evitar colocar o produto em 

lugares de onde possa ser arrastado para águas de superfície, esgotos, 

poços, tanques, etc. 

6.3 Métodos e material de contenção e de 

limpeza. 

Varrer e colocar o produto no seu recipiente de origem ou noutro recipiente 

apropriado. Entregar os referidos produtos a uma empresa habilitada para 

a gestão e destruição de produtos perigosos. Não regar a zona do 

derramamento com água. Consultar um especialista. 

 

 

7.1 Precauções para uma 

manipulação segura. 

Ver a Secção 8 de esta MSDS para obter informação sobre os equipamento de 

proteção pessoal e assegurar que as medidas sejam cumpridas. 

Evitar o contacto com os olhos e não respirar o pó. Antes de comer, beber, fumar ou 

ir à casa de banho, lavar as mãos habitualmente e outras partes da pele exposta, 

com sabão. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

SECÇÃO 6 - Medidas em caso de descarga acidental 

SECÇÃO 7: Manipulação e armazenagem 
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7.2 Condições para uma 

armazenagem segura, incluídas 

possíveis incompatibilidades 

Conservar no recipiente original, em lugar seco e fora do alcance das crianças e 

animais. 

Não contaminar outros produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, água, comida ou 

pensos, a causa da sua armazenagem ou eliminação. Manter longe de fontes de 

calor ou ignição e materiais incompatíveis (ver secção 10). 

 

7.3 Usos específicos finais Produto para engodo anti-térmitas. Aplicações em estações exteriores e de interior. 

Cumprir estritamente as recomendações da rotulagem do produto. 

 

 
 

8.1 Parâmetros de controle  

Valores limite de exposição 

profissional VLEP 

Respeitar os VLEP para as partículas de pó sem efeito específico. 

TWA (valor medio de exposição), 8 h = 10 mg/m3 para a fracção total (que se 

possa inalar), 5 mg/m3 para a fracção que se possa respirar (valor 

vinculante). 

A título indicativo, um TWA de 10 mg/m3 não regulamentar, é equiparado com 

fibras de celulose em forma de papel. 

Não existe VLEP para o diflubenzuron. 

Outros limites de exposição 

quanto ao emprego 

AOEL = 0.001 mg/kg p.c./dia (Diflubenzuron) 

(baseado no NOAEL a longo prazo = 2 mg/kg p.c./d factor de segurança = 1000, 

absorção oral = 50%) 

8.2 Controles de exposição  

Controles técnicos apropriados. Para grandes quantidades, por exemplo na fabricação do produto, recolher o pó 

na fonte usando ventilação local, avaliar a necessidade de equipamentos ATEX. 

Para a preparação de engodo, realizar em lugar ventilado. 

Medidas de protecção individual, 

como os equipamentos de 

protecção individual 

Evitar o contacto com as partículas. 

Protecção dos olhos Utilizar óculos de segurança durante o fabrico do produto. Para a utilização do 

produto manufacturado não é necessário tomar precauções especiais 

Protecção cutânea. Mãos: Utilizar luvas impermeáveis. 

Protecção cutânea. Resto do 

corpo 

Para um contacto prolongado, como durante o seu fabrico ou em caso de 

derramamentos basta a utilização de uma peça de vestuário limpa que cubra a 

roupa. 

Protecção respiratória Para grandes quantidades, por exemplo no fabrico do produto, recomenda-se o 

uso de máscara antipartículas. 

Controles da exposição do meio 

ambiente 

PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE: Não utilizar o produto em lugares onde 

possa entrar em contacto directo com a chuva ou outras águas. Evitar a 

dispersão do pó. 

SECCIÓN 8: Controles de exposição/protecção pessoal 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

      Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830 

TM 
LABYRINTH Data edição: 15/04/2020 

Nº de revisão: 4 Página 5 de 12 

 

 

 
 

 
Aspecto. Pó e pasta branca depois de misturar com água. 

Cheiro Neutro a leve cheiro a leite fresco 

pH entre 5 - 7 

Ponto de fusão Descomposição a partir de 260º (celulose). 

Ponto de ebulição Não aplicável 

Ponto de inflamação Não aplicável (sólido) 

Inflamabilidade (sólido, gás) INFLAMÁVEL. 

Limites superior/inferior de 

inflamabilidade 

Como guia, uma concentração de 30 a 120 g/m3 de celulosa em forma de fibras 

podem explodir (energia de ignescência 20 mJ ). 

Pressão de vapor 1.2 x 10-7 Pa a 25°C (diflubenzuron) 

Taxa de evaporação Constante da Lei de Henry: H = 9,81 x 10-5 Pa.m3/mol (diflubenzuron) 

Não se espera volatilização significativa à temperatura ambiente. 

Densidade de vapor Não há dados. 

Densidade relativa 0.48 

Solubilidade O principio activo (diflubenzuron) é ligeiramente solúvel em água: 0,38 mg / L (pH 7). 

A celulose é indissolúvel em água e em dissolventes orgânicos. 

Coef. de partição n-octanol/água Log Poe = 3.73 (diflubenzuron; OCDE 117) 

A substância activa tem um potencial para a acumulação. 

Temperatura de auto- 

inflamabilidade 

≥ 400°C (celulose) 

Temperatura de descomposição Descomposição a partir de 260°C (celulose). 

Viscosidade Não aplicável (sólido). 

Propriedades explosivas Em geral, os pós orgânicos <300 micras pode ser perigoso em caso de dispersão de 

grandes quantidades num espaço confinado. 

Propriedades comburentes Não aplicável 

 
 

 

10.1 Reactividade É pouco provável que este produto reaja ou descomponha-se em condições 
normais de armazenamento. 

10.2 Estabilidade química Quimicamente estável 

10.3 Possibilidades de reações perigosas Este produto pode pegar fogo se aquecido fortemente. 

10.4 Condições que se devem evitar Temperaturas elevadas 

10.5 Materiais incompatíveis INFLAMÁVEL 
Materiais combustivos, inflamáveis ou combustíveis, oxidantes fortes. 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas. 

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade 
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10.6 Produtos perigosos de 
descomposição: 

Em caso de incêndio, referir-se à Secção 5 

 

Não existem dados sobre a mistura. A seguinte informação se refere aos componentes, assim como a classificação está 
determinada por cálculo. Além disso, tendo em conta as condições previstas de uso e exposição, o risco para o aplicador, é 
muito baixa. 

 

Toxicidade aguda O princípio ativo não é considerado perigoso (DL50 oral (rato, camundongo)> 4640 mg 
/ kg de peso corporal / DL50 cutânea (rato, coelho)> 2000 mg / kg de peso corporal / 
Inalação CL50 (rato)> 2,5 mg / L). 

A celulose tem toxicidade não aguda ( DL50 oral (rato)> 5000 mg / kg de peso corporal 
/ dia DL50 cutânea (coelho)> 2000 mg / kg de peso corporal / CL50 (rato)> 5 mg / L / 
4h). 

A mistura se considera como não classificada. 

Corrosividade / Irritação A mistura não contém irritantes para os olhos ou a pele, e portanto não classificada. 
No entanto, em geral, o pó pode causar reações locais de irritação (olhos, membranas 
mucosas, trato respiratório) por efeito mecânico em caso de exposição. 

Sensibilização A mistura não contém nenhum componente sensibilizante. 

Toxicidade a repetidas doses O princípio ativo (diflubenzuron) causa anemia, devido à formação de 
metahemoglobina e sulfohemoglobina. 
No entanto, o conteúdo presente em LABYRINTHTM é insuficiente para classificar a 
mistura como perigosa, e a observação de tais efeitos é pouco provável. 

Carcinogenicidade A mistura não contém nenhum componente cancerígeno. 

Mutagenicidade A mistura não contém nenhum componente mutagénico. 

Toxicidade para a reprodução A mistura não contém tóxicos para a reprodução / a fertilidade ou o desenvolvimento, e 
portanto não tem classificação como tal. 

Outra informação Depois da ingestão, a eliminação (pelas fezes) é quase completa passadas 48 horas. 
Espera-se que a absorção dérmica seja <1%. Não se observaram efeitos neurotóxicos. 
(diflubenzuron) 
Modo de ação: diflubenzuron é um inibidor da síntese de quitina nos insectos (impede 
a muda). 

SECÇÃO 11. Informação toxicológica 
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A classificação se determina a partir de estudos experimentais sobre a mescla: Perigoso para o meio aquático. Informação 
adicional no que diz respeito à substância ativa (diflubenzuron). 

 

12.1 Toxicidade  

Toxicidade para o meio aquático. * Peixes: CL50 (96 h) > 100 mg/L; 
NOEC (30 d, 1os estágios de vida) = 14 mg/L 

* Daphnias: CE50 (48 h) = 6 mg/L; 
NOEC (21d) = 16 μg/L 

* Algas: CE50 (120 h) ≤ 18 mg/L 

Note-se que a mistura tem uma toxicidade menor do que é determinado pelo cálculo 
da substância ativa (diflubenzuron é muito tóxico para os invertebrados aquáticos: 
CE50 = 0,06 mg / L). 

Outros organismos relevantes A substância ativa tem baixa toxicidade para os vermes (CL50 = 780 mg / kg solo). 
Os riscos não são esperados para organismos não objetivo, nas condições do solo 
(limitado a uma pequena área em torno do edifício tratado). A toxicidade é limitada 
no solo, a larvas de artrópodes sensíveis ao diflubenzuron (inibidor da síntese de 
quitina) por via oral apenas, adultos não são afetados. 

Instalações de tratamento de águas 
residuais 

Baixa toxicidade para os microrganismos de lodos ativos (EC50> 100 mg / L) 
(diflubenzuron). 

12.2 Persistencia e degradabilidade  

Biodegradação Não é facilmente biodegradável em água (diflubenzuron). 
No solo, a substância ativa degrada com vida media de 14 dias. 

Outros processos O diflubenzuron é estável à hidrólise sob condições ambientais (temperatura e 
pH). A fotólise pode ser um itinerário de degradação no ar (vida media de 8 dias). 

12.3 Potencial de bioacumulação Não se espera significativa bioacumulação da substância ativa, devido à baixa 
exposição do meio ambiente em termos de uso e a rápida depuração 

Mobilidade no solo O diflubenzuron é rápida e fortemente adsorvido (Koc = 135 a 322), então não é 
muito móvel no solo. Estima-se que seja menos de 16% (limite de medição do 
método analítico) a quantidade de ingrediente ativo que pode ser dispersa no solo 
ao redor da estação. 

Resultados da avaliação PBT e vPvB A substância ativa não cumpre os critérios de PBT. 

Outros efeitos nefastos Os organismos não-alvo têm risco potencial frente ao produto, por consumo 
directo do produto formulado, mas o que é pouco provável pela grande 
quantidade de formulação que deveriam consumir e pela pouca apetência para 
organismos não-alvo: trata-se de um preparado em base a celulosa de origem 
natural sem cheiro nem sabor agradáveis. 

SECÇÃO 12. Informação ecológica 
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Eliminação do produto / 
embalagens 

Considerado resíduo perigoso de acordo com a Norma 2008/98/CE. 
É proibido efetuar a eliminação no meio ambiente. 
Eliminar os restos do produto, inclusive as águas de lavagem dos utensílios e as luvas 
utilizados para rechear os receptáculos das iscas, em contentores especiais, que 
serão retirados por uma empresa autorizada pelos organismos competentes para a 
gestão de resíduos tóxicos e perigosos. 

Eliminação de embalagens 
vazias 

As embalagens não reutilizáveis que contiveram este pesticida deverão ser limpas 
com água com uma triple enxaguada e ficar inutilizados antes da sua eliminação num 
lugar seguro e não poluente. 

 

 

 Estrada (ADR) Comboio (RID) Mar (IMDG) Ar (OACI/IATA) 

Número ONU 3077 

Nome de expedição MATERIAL PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDO, NEP 
(CONTÉM DIFLUBENZURON) 

Classe de risco 9 
Código : M7 
Perigo : 90 

9 

Grupo de embalagem III 

Perigos para o meio ambiente 

 
Etiquetado 

 

   

Outras informações Código de restrição em 
túnel : 3 (E) 
Quantidades lim. = 5 kg 
Quantidades 
exceptuadas = 
30g/1000g 

   

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação 

SECÇÃO 14. Informação relativa ao transporte 
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15.1 Regulações / legislação específicas para a substância ou da mistura de segurança, saúde e meio ambiente 

Autorizações e/ou restrições de uso. Não aplicável na actualidade. 

Outras disposições: Assegurar que todas as regulamentaçoes nacionais ou localis sâo respeitadas. 
 

Prazo de segurança. Não há. 

15.2 Avaliação de segurança química A colocação no mercado do produto está sujeita à avaliação e aprovação dos 
Estados membros, de acordo com a normativa sobre biocidas. 

 

 

 
 

 

Autorizações de utilização Labyrinth é um componente do sistema de interceptação e eliminação de térmites 

EXTERRA™* e destina-se à utilização exclusiva nos receptáculos para engodo 

Exterra, por profissionais que possuam uma licença Exterra. 

Inseticida contra térmitas – Interior – Pessoal profissional especializado 

Inseticida contra térmitas – Exterior – Pessoal profissional especializado 

 Qualquer outra utilização é proibida. Contactar a Ensystex Inc. para qualquer 

questão relativa à utilização do sistema Exterra. Este produto só se utilizará 

seguindo as indicações da rotulagem. 

* Marca depositada por Ensystex. 

 
É recomendável que a equipa encarregada de manipular este produto passe por 

treinamento de prevenção de risos laborais com a finalidade de facilitar a 

compreensão e interpretação desta ficha de dados de segurança, assim como a 

rotulagem do produto. 

O produto é um insecticida para térmitas (biocida TP 18) autorizado para o uso por 

pessoal profisional especializado.  

 

Revisoes : 
 

Versao 4 (15/04/2020) : Conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830 

 

Texto integral das frases H e 

EUH  fazem referência aos itens 

2 e 3 

 

H410 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 

SECÇÃO 15. Informação regulamentar 

SECCION 16 – Outra informação 
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Abreviaturas e acrónimos AOEL: Acceptable Operator Exposure Level (Nível Aceitável de Exposição para o 

Operador) 

CE50: Concentração de efeito para o 50% dos organismos expostos 

CL50: concentração letal 50% 

DL50: dose letal 50% 

Koc: coeficiente de absorção 

NOAEL : No Observed Adverse Effect Level (Dose sem efeitos nocivos 

observados) 

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentração sem efeitos 

observados) 

PBT/vPvB: Persistant, Bioaccumulable et Toxique/Very Persistent and Very 

Bioaccumulative (muito persistente e altamente bioacumulável) 

VLEP : Valor limite de exposição profissional 

VME/TWA : Valor médio de exposição 

NEP : não especificado 

Conselhos relativos à formação Treinamento obrigatório dos trabalhadores sob risco químico. 

Informação complementária Referências 

Anexo II ao Regulamento (CE) N°1907/2006 "REACh" (modificado pelo Reg. 

(CE) N°453/2010) 

Regulamento (CE) N°1272/2008 "CLP" 

Directiva 67/548/CEE "DSD", modificada 

Directiva 1999/45/CE "DPD", modificada 

Regulamento padrão da ONU: Recomendações relativas ao transporte de 

mercadorias perigosas, 17 edição revisada (2011). ADR 2013. 

Fontes de dados principais : 

Draft Competent Authority Report on Diflubenzuron. (CE, Nov.2007) 

Fiche Toxicologique INRS N°282 - Fibres de cellulose (2011) 

Occupational Safety and health Guideline for cellulose. (US NIOSH, 1995) 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

http://echa.europe.eu 

http://eur-lex.europe.eu 

 

A presente ficha de dados de segurança completa a informação técnica de utilização, mas não a substitui. A informação 

apresentada reflecte o nosso nível actual de conhecimentos e pretende descrever o produto desde o ponto de vista da 

segurança. Esta informação não representa, portanto uma garantia expressa ou implícita acerca das propriedades específicas 

do produto. 

 
Advertimos os usuários de que poderão ver-se expostos a riscos devido a uma utilização do produto distinta daquela para a 

qual foi concebido. Assim sendo, de maneira nenhuma se dispensa o usuário de conhecer e aplicar a regulamentação 

aplicável, sendo, portanto, sua única responsabilidade a aplicação de todas as precauções necessárias para a manipulação 

do produto. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europe.eu/
http://eur-lex.europe.eu/

