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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

1.1. Identificador do produto: 
 

Nome do produto: Proltec 

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

 
Utilização: Herbicida 

 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 
Endereço do Fornecedor Glo Químicos  

José Carlos Vieira das Neves, 149 

Castelo da Maia 
4475-135 Maia Portugal  
 

Telephone number: +351 224025491 

e-mail: enquiries@gloquimicos.com 

 
1.4. Número  de telefone de emergência: Centro de Informação Anti-venenos Tel.: +351 808250143 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1 Classificação da mistura 

Classificação de acordo com a regulação (UE) 1272/2008 

Líquido e vapor inflamável, cat. 3 H226 

Irritação ocular, cat. 2 H319 

Irritação cutânea, cat. 2 H315 

Sensibilização cutânea, cat. 2 H317 

Toxidade aguda, cat. 4 H 332, H 302 

Perigoso para o ambiente aquático, cat. 1, H410 
 

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 

 
2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo: Regulamento (CE) No. 1272/2008 

Pictogramas de perigo: 

 
 
 

Palavra-sinal: Atenção 

Advertências de perigo: 

H226 Líquido e vapor inflamáveis 
H315 Provoca irritação cutânea 
H319 Provoca irritação ocular grave 
H 302 Nocivo por ingestão 
H 332 Nocivo por inalação 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea 
H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros 
Recomendações de prudência: 

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

P 261 Evitar respirar a nuvem de pulverização 

P280 Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular 
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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. Continuar a enxaguar. 

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

P302 + P352 Se entrar em contacto com a pele: lavar com sabonete e água abundantes. 

P 332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

P304 + P340 Em caso de inalação: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa 

posição que não dificulte a respiração. 

P312 Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 

P210 Manter as embalagens afastadas do calor e outras fontes de ignição. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
 

Informação suplementar: Exclusivamente para utilização por profissionais. 

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 
 

 
 3.  COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  

Caracterização química 

Fitossanitário, herbicida, concentrado de emulsão (EC) 

Informação sobre os ingredientes perigosos 
Misturas 

Nome químico Teor Nº CAS 

Nº EC 

Classificação 

(67/548/CEE) 

Classificação 

(REGULAMENTO (CE) n.º 1272/2008) 

pendimetalina 31,3 % (p/p) 40487-42-1 

254-938-2 

Xi, N 

R43, R50/53 

Sensibilização cutânea, cat. 2 H317 
Perigoso para o ambiente aquático, cat. 1, H410 

xileno 57 % (p/p) 1330-20-7 

215-535-7 

Xn 

R10, R20/21, 
R38 

Líquido e vapor inflamável, cat. 3 H226 
Toxidade aguda, cat. 4 H 332, H 302 
Irritação cutânea, cat. 2 H315 

Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta secção, ver a secção 16. 
 

 4.  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral: Evitar o contacto com a pele, com os olhos, com a roupa. Retirar a roupa 

contaminada. Em caso de queixas: Consultar o médico. Apresentar ao médico a embalagem, etiqueta 

e/ou ficha de dados de segurança 

Contacto com a pele: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 

Contacto com os olhos: Lavar bem os olhos imediatamente, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos 

sob água corrente, oftalmologista. 

Inalação: Retirar a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso, recorrer a assistência médica. 
 

Ingestão: Passar imediatamente a boca por água e posteriormente beber abundantemente água, assistência 

médica. 

CONSELHOS PARA O MÉDICO: Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), 

nenhum antídoto específico conhecido 
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 5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS  

Meios adequados de extinção: 

Pulverização de água, dióxido de carbono, espuma. 

Perigos especiais: 

Monóxido de carbono, óxidos nítricos, óxidos de enxofre 

As substâncias/grupos de substâncias mencionadas podem ser libertadas em caso de incêndio. 

Equipamento especial de protecção: 

Usar equipamento respiratório individual e fato de protecção. 

Indicações adicionais: 

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Arrefecer com água os recipientes em perigo. A água 

de extinção contaminada não deverá ir para a canalização ou os esgotos. Eliminar os resíduos do incêndio e a 

água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. 

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

Precauções individuais: Utilizar roupa de protecção individual. Evitar o contacto com a pele, com os olhos, com 

a roupa. Tirar imediatamente a roupa contaminada, bem como a roupa interior e os sapatos. Manter afastadas 

fontes de ignição. 

Precauções ambientais: Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas 

superficiais/águas subterrâneas/canalizaçäo. 

Método de limpeza: Para grandes quantidades: Bombear produto. 

Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.areia, serradura, absorvente universal, diatomito) 

 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO  

Manuseamento: 

Quando armazenado e utilizado de acordo com as normas, nenhuma medida especial necessária. 

Protecção contra incêndio e explosão: Vapores podem formar mistura incendiar com o ar. Tomar medidas para 

evitar a acumulação de cargas electrostáticas. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de faísca - Não 

fumar. 

Armazenagem: 

Separação de produtos alimentares, estimulantes e rações animais. 

Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter afastado do calor. Proteger da 

humidade. Proteger da acção directa do sol. 

Estabilidade de armazenamento: 

Tempo de armazenamento: 24 Meses 

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C 
 

 8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho: nenhum(a) 
 

Protecção individual 

Protecção respiratória: Não é necessário equipamento pessoal protector de respiração. 

Protecção das mãos: Luvas resistentes a químicos. 

Protecção dos olhos: Óculos de protecção que fecham hermeticamente (óculos com malha). 

Protecção do corpo e da pele: Vestuário de protecção leve de tecido grosso. 
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Medidas gerais de protecção e higiene: 

Evitar o contacto com a pele, com os olhos, com a roupa. Aconselha-se o uso de vestuário de trabalho fechado. 

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter 

afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Durante o trabalho não comer, beber, fumar, tomar 

rapé. Lavar as mãos e a cara antes dos intervalos e no fim do trabalho. 
 

 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas 

 
Estado físico: líquido 

Cor: vermelho 

Cheiro: a xileno 

pH 7,9 (10g/l) 

Ponto de inflamação: 32ºC 

Temperatura de solidificação: -5º C 

Ponto de inflamação: 32 °C 

 
 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  

Decomposição térmica:  Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para 

a armazenagem e manuseamento forem respeitadas. 

Substancias a evitar: Nenhuma substância conhecida a evitar. 

Reacções perigosas: Não são conhecidas reacções perigosas. 

Produtos de decomposição perigosos: Não são conhecidos produtos de decomposição. 
 
 
 
 
 

 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  

Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 

LD50/oral/ratazana/masculino/feminino: 3148 mg/kg 

LC50/inalativo/ratazana/masculino/feminino: 9,38 mg/l 

LD50/dermal/ratazana/masculino/feminino: > 2.000 mg/kg 

Irritação primária da pele/coelho: não irritante 

Irritação primária das mucosas/coelho: Irritante 

Indicações adicionais: 

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde. 

 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

EFEITOS DE ECOTOXICIDADE 

Toxicidade em peixes: CL50 /l (96h) – Cyprinus carpio (carpa) 

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos: CE50 /l (48h) – Daphia magna 

Toxicidade em algas: CE50b /l (72 h) – 
Pseudokirchneriella subcapitata 

 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  

Métodos para o tratamento de resíduos 
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Produto: 

Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. 

Não deitar os resíduos para o esgoto. 

A reciclagem deverá ser preferida em relação à deposição ou incineração. 

Se a reciclagem não for praticável, eliminar de acordo com a regulamentação local vigente. 

Embalagens contaminadas: 

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. 

Recomendação: LER 15 01 10* (“embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 

perigosas”). A correcta classificação do resíduo é da responsabilidade do utilizador do produto. 
 

 14. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE  

Transporte rodoviário –ADN/ ADR/RID: 

14.1 Número ONU: 3082 

14.2 Denominação de expedição correcta: UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.S.A., (Contém PENDIMETALINA) 

14.3 Classe de perigo para efeito transporte:  9 

14.4 Grupo de embalgem: III 

14.5 Perigoso para o ambiente:  Sim 

Transporte marítimo - IMDG: 

14.1 Número ONU: 3082 

14.2 Denominação de expedição correcta: UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.S.A., (Contém PENDIMETALINA) 

Classe de perigo para efeito de transporte: 9 

14.4 Grupo de embalagem: III 

14.5 Poluente Marinho:  Sim 

Transporte aéreo - IATA-DGR: 

14.1 Número ONU: 3082 

14.2 Denominação de expedição correcta: UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.S.A., (Contém PENDIMETALINA) 

14.3 Classe de perigo para efeito de transporte: 9 

14.4 Grupo de embalagem: III 

14.5 Poluente Marinho:  Sim 

 

14.6 Precauções especiais para o utilizador  

Não aplicável  

 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC  

Não aplicável ao produto tal como fornecido. 

 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO  

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

ambiente 

Regulamento (CE) n. o 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à exportação e importação de 

produtos químicos perigosos :   

Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59).:  
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Não aplicável  

Regulamento (CE) n.o 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono:  Não 
aplicável  

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes: 

 Não aplicável 
 

 

Decreto-Lei nº 94/98 e suas alterações, a revogar pelo Regulamento CE nº 1107/2009 (colocação no mercado 

dos produtos fitofarmacêuticos). 

Lei nº 26/2013 de 11 de Abril (regula as actividades de distribuição, venda e aplicação de produto 

fitofarmacêuticos). 

Decreto-Lei nº 187/2006 de 19 de Setembro (gestão de resíduos fitofarmacêuticos). 

Decreto-Lei nº 254/2007 [Directiva 96/82/CE] (prevenção de acidentes graves – “Seveso”). 

Lei nº 7/2009 [Directiva 94/33/CE, e outras] (Código do trabalho – relativa à protecção dos jovens no trabalho) 

Avaliação da segurança química - Não é exigida uma avaliação Química de Segurança. 

Uma avaliação Química de Segurança não é exigida para este produto. 

 

 16. OUTRAS INFORMAÇÕES  

Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3. 

H226 Líquido e vapor inflamáveis 
H315 Provoca irritação cutânea 
H319 Provoca irritação ocular grave 
H 302 Nocivo por ingestão 
H 332 Nocivo por inalação 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea 
H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros 

Texto completo das outras siglas 

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável 

interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por 

Estrada; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a 

Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; 

IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; RID - Regulamento relativo ao 

transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; CL50: Concentração letal, 50% DL50: Dose 

letal, 50%; CE50: Dose efectiva, 50% GHS: Sistema Global Harmonizado da Classificação e da 

Etiquetagem dos Produtos Químicos (GHS) 

 
 
 

Tanto quanto nos é possível determinar, a informação contida na Ficha de Dados de Segurança está correcta à 

data de emissão. Destina-se a servir de orientação para a utilização, manuseamento, eliminação, 

armazenamento e transporte seguros e não pretende servir de garantia ou de especificação. A informação diz 

apenas respeito aos produtos específicos, podendo não ser apropriado a combinações com outros materiais ou 

para utilização noutros processos que não os descritos neste documento. 

A utilização e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo e, por conseguinte, são da 

responsabilidade do comprador. 


