FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com o Decreto-Lei nº 82/2003

TALON
Data de revisão: 13.10.2006

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA
Identificação da substância ou preparação
Nome Comercial Syngenta
Código de Produção
Código AGI

TALON
A10976C
1004150

Utilização da preparação
Rodenticida para uso industrial

Identificação da sociedade/empresa
Empresa

Informação sobre produtos
Telefone de Emergência

Syngenta Crop Protection, LDA.
Avenida da República, nº 57-4º
1050-189 Lisboa
Portugal
Telefone +351 21 7943200
Fax
+351 21 7943230
www.syngenta.pt
Telefone (horário de expediente) +351 21 7943200
Telefone (24h) +351 21 3524765

2. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA
Tipo de Formulação:
Substâncias activas:

Isco em bloco (BB), pronto a aplicar
0,005% (p/p) de brodifacume

COMPONENTES PERIGOSOS
CAS

NOME

56073-10-0

brodifacume

CONCENTRAÇÃO
0,005%

SÍMBOLOS DE PERIGO
T+, N

FRASES DE RISCO (R)
27/28, 48/24/25, 50/53

Ver no ponto 8 informação acerca dos valores limite de exposição.
No ponto 16 apresenta-se o texto integral das frases R referenciadas.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Perigos para a saúde:

Poderá causar irritação moderada se em contacto com os olhos, mas a
ocorrência de irritação dermal é improvável.

4. PRIMEIROS SOCORROS
Medidas de primeiros socorros
Os sintomas de envenenamento são característicos dos anticoagulantes. Em casos severos pode haver nódoas
negras, hematomas nas articulações, sangue nas fezes e na urina. A administração de um antídoto, vitamina K1
(Phytomenadione BP), deve apenas ser efectuada sob supervisão médica.
Contacto com os olhos:

PESA International

Irrigar imediatamente os olhos com água limpa ou solução oftalmológica
durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas.
Procurar assistência médica imediata.
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Contacto com a pele:

Remover imediatamente toda a roupa contaminada.
Lavar imediatamente a pele afectada com água, seguida de sabão e água.
Esta acção é essencial para minimizar o contacto com a pele.
A roupa contaminada deve ser lavada antes de ser reutilizada.

Inalação:

Via improvável de exposição.
Remover a pessoa afectada da exposição, manter quente e em repouso.
Procurar assistência médica por precaução.

Ingestão:

TODAS AS PESSOAS INTOXICADAS
IMEDIATO NUM HOSPITAL.
Não induzir o vómito.

Instruções médicas
Geral:

DEVEM

INGRESSAR

DE

A lavagem gástrica pode ser eficaz se realizada nas 4 horas posteriores à
ingestão.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Manter os recipientes expostos ao fogo arrefecidos pulverizando-os com água.
Meios de Extinção Apropriados: Para pequenos incêndios utilizar espuma, dióxido de carbono ou extintor de
pó químico seco.
Para grandes incêndios utilizar espuma ou água pulverizada; evitar utilizar
jacto de água.
Conter o fluxo de água com, por exemplo, barreiras de terra provisórias
Combate ao fogo
Equipamento de Protecção
no Combate ao Fogo:

Utilizar aparelho de respiração autónomo e vestuário de protecção
adequado.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
Medidas de protecção ambiental Recolher o produto e colocá-lo em recipientes ou em sacos de plástico para
após acidentes:
eliminação.
Lavar a área de derrame com água.
Evitar que as águas de lavagem penetrem nos esgotos ou águas
superficiais.
Derrames ou descargas incontroladas devem ser comunicadas às autoridades competentes

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
MANUSEAMENTO

Leia o rótulo antes de usar o produto

Geral:

Evitar qualquer contacto com a boca.
Evitar o contacto com a pelo e os olhos.
Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.
Lavar a cara e as mãos antes de comer, beber ou fumar.
Impedir o acesso dos animais domésticos aos iscos.

ARMAZENAGEM
Instruções especiais para
armazenagem:

PESA International

Conservar fechado à chave.
Manter o produto nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, fora
do alcance das crianças.
Manter afastado de alimentos, bebidas e rações animais.
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Período de armazenagem:

Física e quimicamente estável durante pelo menos 2 anos, desde que
armazenado na embalagem original, sem abrir e à temperatura ambiente.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Quando utilizar este produto leia o rótulo para mais informação.
Valores-limite a controlar: (8 horas VLE-MP Standard da Syngenta)
Substância(s)
brodifacume

mg/m3
0,002

Não aplicável para a sua utilização no campo.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Apresentação:
Odor:
Ponto de ebulição:
Ponto (intervalo) de fusão:
Ponto de inflamação:
Temperatura de auto-ignição:
Propriedades explosivas:
Pressão de vapor:
Densidade:
Solubilidade:
pH (quant.):
Coeficiente de partição:
Propriedades oxidantes:

sólido ceroso azul escuro
inodoro
não aplicável
> 50 ºC
não inflama
não disponível
não aplicável
não disponível
1.25 g/ml
insolúvel em/com água
não disponível
não disponível
não aplicável

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Produtos de decomposição
perigosos:

A combustão ou decomposição térmica libertam vapores tóxicos e
irritantes.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Toxicidade oral aguda:

LD50: 10 g/kg (ratazana; valor calculado).
Toxicidade oral baixa.

Toxicidade dermal aguda:

LD50: > 2000 mg/kg (coelho)

Toxicidade aguda por
inalação:
Irritação ocular:
Irritação dermal:

Via improvável de exposição.
É improvável que provoque irritação dos olhos.
Tendo em consideração os componentes desta mistura, não é provável
que a mesma seja irritante ou nociva por contacto com a pele.

Efeitos toxicológicos crónicos/Exposição a longo prazo
Exposição a longo prazo:
Não se registam riscos a longo prazo para o Homem associados ao
normal manuseamento e utilização deste produto.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Ecotoxicidade
Toxicidade para peixes:
PESA International

LC50: > 1000 mg/l (truta arco-íris; 96 h; valor calculado)
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Toxicidade para Daphnia magna:

LC50: > 1000 mg/l (valor calculado)

Não deverá apresentar perigo para a vida aquática.
Perigoso para aves.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
As embalagens vazias devem ser entregues pelo utilizador final nos centros de recepção e nas datas que lhe forem
indicadas quando da aquisição do produto, uma vez cumpridos os procedimentos referidos no artigo 5º do Decreto-Lei
nº 187/2006 de 19 de Setembro, com excepção das embalagens a que se refere a alínea b) do nº1 do mesmo artigo.
Os resíduos de excedentes devem ser encaminhados para valorização ou eliminação pelos seus detentores através do
recurso a sistemas de gestão de resíduos perigosos devidamente licenciados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE
Não classificado como perigoso para transporte.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
⎯

Não classificado como perigoso

Frases de Risco

⎯

⎯

Frases de Segurança

S13

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais

S20/21
S45

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente
o médico ( se possível mostrar-lhe o rótulo)
Antídoto – Vitamina K1.

Classificação CE
Símbolos de Perigo

⎯
16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Use este produto de acordo com as indicações expressas no rótulo.

Símbolos de Perigo e Frases de Risco referenciadas no ponto 2:
Símbolos de Perigo

T+
N

Muito tóxico
Perigoso para o ambiente

Frases de Risco

R27/28
R48/24/25

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão
Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de
exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão
Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

R50/53

Este produto contém uma coloração de aviso e um sabor amargo que evita a ingestão acidental pelo Homem. O
constituinte que confere o sabor amargo encontra-se a uma concentração que sendo repulsiva para o paladar
humano não é detectável por ratos e ratazanas.

PESA International
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As informações e recomendações constantes nesta Ficha de Segurança são correctas de acordo com os nossos
conhecimentos e interpretação, à data da sua publicação. O seu conteúdo não deve ser considerado como uma
garantia de propriedades especificas. Esta informação não é aplicável a uma utilização inadequada ou não
especifica do produto ou quando não são seguidas as instruções ou recomendações do rótulo.

Uma barra vertical na margem esquerda indica a existência de alteração relativamente à versão anterior.

PESA International

Página 5 de 5

