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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto : Mistura 

Designação comercial : MICROSUL 40S 

Tipo de produto : Fertilizante,Adubo CE 

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Categoria de uso principal : Utilização profissional 

Utilização da substância ou mistura : Mistura sólida de micronutrientes. Aplicação de pulverização foliar directamente no solo por 

irrigação (aspersor ou gotejador). 

1.2.2. Utilizações desaconselhadas 

Não existem informações adicionais disponíveis 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de emergência : +34 977 524 650 

Horário Oficina (08:00-17:00) 

 

País Organização/Empresa Endereço Número de 

emergência 

Comentário 

Portugal Centro de Informação Antivenenos 

Instituto Nacional de Emergência Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 

1000-013 Lisboa 

+351 800 250 250  

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

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

Skin Irrit. 2 H315    

Texto completo das classes de perigo e das advertências H e EUH: ver secção 16 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Provoca irritação cutânea. 

2.2. Elementos do rótulo 

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

Pictogramas de perigo (CRE) : 

 

     

  GHS07      

Palavra-sinal (CLP) : Atenção 

Advertências de perigo (CLP) : H315 - Provoca irritação cutânea. 

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A.U. 

Av. Europa Parcela 1 – 7 (Pol.Ind. Constanti) 

43120 Constantí (Tarragona) 

España 

T + 34 977 524 650 - F + 34 977 524 651 

afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com 

mailto:afepasa@afepasa.com
http://www.afepasa.com/
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Recomendações de prudência (CLP) : P264 - Lavar as mãos, os antebraços e a cara cuidadosamente após manuseamento. 

P280 - Usar protecção ocular, luvas de protecção, protecção facial, vestuário de protecção. 

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com 

água. 

P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

2.3. Outros perigos 

PBT: não avaliado 

mPmB: não avaliado 

Não contém substâncias PBT/mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH 

 

Componente 

resíduos (petróleo), fracionador do reformador 

catalítico, sulfonado, polímeros com formaldeído, sais 

de sódio (68425-94-5) 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

ácido bórico (10043-35-3) Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

 

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras 

do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade 

com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão 
 

Componente 

ácido bórico(10043-35-3) A substância não está incluída na lista elaborada nos termos do artigo 59.º do REACH, 

por não ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou não está identificada 

como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os 

critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no 

Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 

Denominação Identificador do produto % Classificação de acordo com o 

regulamento (CE) nº 1272/2008 

[CLP] 

enxofre N.º CAS: 7704-34-9 

N.º CE: 231-722-6 

Número de índice CE: 016-

094-00-1 

N.º REACH: 01-2119487295-

27 

30 – 40 Skin Irrit. 2, H315 

sulfato de ferro(II) N.º CAS: 7720-78-7 

N.º CE: 231-753-5 

Número de índice CE: 026-

003-00-7 

N.º REACH: 01-2119513203-

57 

5 – 7 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 
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Denominação Identificador do produto % Classificação de acordo com o 

regulamento (CE) nº 1272/2008 

[CLP] 

resíduos (petróleo), fracionador do reformador 

catalítico, sulfonado, polímeros com formaldeído, sais 

de sódio 

N.º CAS: 68425-94-5 

N.º CE: 614-476-8 

1,5 – 3,5 Eye Irrit. 2, H319 

ácido bórico 

substância incluída na lista de substâncias candidatas 

do REACH 

N.º CAS: 10043-35-3 

N.º CE: 233-139-2 

Número de índice CE: 005-

007-00-2 

N.º REACH: 01-2119486683-

25 

< 1,5 Repr. 1B, H360FD 

 

Limites de concentração específicos: 

Denominação Identificador do produto Limites de concentração específicos 

ácido bórico N.º CAS: 10043-35-3 

N.º CE: 233-139-2 

Número de índice CE: 005-

007-00-2 

N.º REACH: 01-2119486683-

25 

( 5,5 ≤C < 100) Repr. 1B, H360FD 

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição, 

consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo, se possível). 

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 

respiração. Recorrer à aplicação de oxigénio ou respiração artificial se necessário. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Lavar a pele com muita água. Retirar a 

roupa contaminada. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 

olhos 

: Por precaução, lavar os olhos com água. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Far beber àgua desde que a vítima esteja plenamente consciente e alerta. Em caso de 

vômito, mantenha a pessoa inclinada para evitar a introdução de vômito no trato 

respiratório. Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou 

um médico. 

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

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Irritação. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. Quando contactar um médico realizar esta ficha de segurança. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono. 

Meios de extinção inadequados : Não usar uma corrente de água forte. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Produtos de decomposição perigosos em caso de 

incêndio 

: Óxidos de enxofre. Sulfureto de hidrogénio. 
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5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Instruções de luta contra incêndios : Evacuar a zona. Arrefecer os contentores expostos por pulverização ou com água 

nebulizada. Seja prudente ao combater qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar que 

as águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente. 

Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara 

respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame. Evacuar o pessoal supérfluo. Evitar o contacto com a pele e os 

olhos. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais 

informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evitar a libertação para o ambiente. Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. Avisar as autoridades se o produto penetrar no sistema de 

esgotos ou em águas públicas. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza : Absorver o líquido derramado com material absorvente. Recolher o produto e colocar em 

recipientes adequados para a reciclagem ou descarte. Armazenar afastado de outros 

materiais. 

Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada. 

6.4. Remissão para outras secções 

Ver também as secções 8 e 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Lavar as mãos e outras áreas expostas com sabão suave e água antes de comer, beber ou 

fumar e quando sair do trabalho. É necessária uma boa ventilação na área de 

processamento para se evitar a formação de vapores. Evitar o contacto com a pele, os 

olhos e a roupa. Manter afastado de fontes de ignição - Não fumar. Evitar o contacto com a 

pele e os olhos. Usar equipamento de proteção individual. 

Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Não comer, beber ou fumar durante a 

utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado, longe de: 

Humidade, substâncias comburentes, Fontes de inflamação. Conservar o recipiente 

fechado quando não estiver a ser utilizado. 

Produtos incompatíveis : Agente comburente. Bases fortes. Acidos fortes. 

Materiais incompatíveis : Fontes de ignição. Luz solar direta. Fontes de calor. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Consultar a rubrica 1. 
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SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais 
 

ácido bórico (10043-35-3) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Boratos, compostos inorgânicos 

OEL TWA 2 mg/m³ I (Fraçao inalável) 

OEL STEL 6 mg/m³ I (Fraçao inalável) 

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem) 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

8.1.2. Processos de monitorização recomendados 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.1.4. DNEL e PNEC 

ácido bórico (10043-35-3) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 392 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 8,3 mg/m³ 

DNEL/DMEL (População em geral) 

Aguda - efeitos sistémicos, oral 0,98 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 0,98 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 4,15 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 196 mg/kg de massa corporal/dia 

PNEC (Água) 

PNEC aqua (água doce) 2,02 mg/l 

PNEC aqua (água do mar) 2,02 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água doce) 13,7 mg/l 

PNEC (Terra) 

PNEC terra 5,4 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC estação de tratamento de águas residuais 10 mg/l 
 

enxofre (7704-34-9) 

PNEC (Oral) 

PNEC oral (intoxicação secundária) 220 mg/kg 
 

hidrossulfeto de sódio (16721-80-5) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

Aguda - efeitos locais, inalação 2 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 8 mg/m³ 
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hidrossulfeto de sódio (16721-80-5) 

A longo prazo - efeitos locais, inalação 1 mg/m³ 

PNEC (Água) 

PNEC aqua (água doce) 0,00027 mg/l 

PNEC aqua (água do mar) 0,27 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água doce) 0,00027 mg/l 

PNEC (Sedimento) 

PNEC sedimento (água doce) 0,0176 mg/kg dwt 

PNEC sedimento (água do mar) 0,0176 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC estação de tratamento de águas residuais 0,016 mg/l 
 

sulfato de ferro(II) (7720-78-7) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 2,8 mg/kg de massa corporal/dia 

DNEL/DMEL (População em geral) 

Aguda - efeitos sistémicos, oral 20 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 0,28 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 1,4 mg/kg de massa corporal/dia 

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.2. Controlo da exposição 

8.2.1. Controlos técnicos adequados 

Controlos técnicos adequados: 

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. 

8.2.2. Equipamentos de proteção individual 

Equipamento de proteção individual: 

Evitar toda a exposição inútil. 

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual: 

    

8.2.2.1. Proteção ocular e facial 

Proteção ocular: 

Óculos de proteção contra químicos ou óculos de segurança 

8.2.2.2. Proteção da pele 

Proteção do corpo e da pele: 

Usar vestuário de proteção adequado 

 

Proteção das mãos: 

Luvas de proteção 

 

Outra proteção da pele 

Materiais para vestuário de proteção: 

Usar um fato apropriado a fim de evitar a exposição 
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8.2.2.3. Proteção respiratória 

Proteção respiratória: 

Usar uma máscara apropriada. Máscara de pó com filtro de partículas. 

8.2.2.4. Perigos térmicos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.2.3. Controlo da exposição ambiental 

Controlo da exposição ambiental: 

Evitar a libertação para o ambiente. 

Outras informações: 

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

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Líquido 

Cor : Beige. 

Aspeto : Suspensão concentrada. 

Odor : Característico. 

Limiar olfativo : Não disponível 

Ponto de fusão : Não disponível 

Ponto de congelação : Não disponível 

Ponto de ebulição : Não disponível 

Inflamabilidade. : Não disponível 

Limites de explosão : Não disponível 

Limite inferior de explosão : Não disponível 

Limite superior de explosão : Não disponível 

Ponto de inflamação : Não disponível 

Temperatura de combustão espontânea : Não disponível 

Temperatura de decomposição : Não disponível 

pH : 3 – 8 

Viscosidade, cinemática : 118 – 234 mm²/s 

Solubilidade : Não disponível 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não disponível 

Pressão de Vapor a 20ºC. : Não disponível 

Pressão do vapor a 50 °C : Não disponível 

Densidade : 1,3 – 1,5 g/cm³ 

Densidade relativa : 1,3 – 1,5 

Densidade do vapor : Não disponível 

Características das partículas : Não aplicável 

9.2. Outras informações 

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico 

Não existem informações adicionais disponíveis 

9.2.2. Outras características de segurança 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte. 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 
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10.3. Possibilidade de reações perigosas 

No polimerização. Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização. O enxofre é um redutor forte, e em contato 

com agentes oxidantes pode causar explosões. A combustão de enxofre produz gases ácidos como dióxido de enxofre ou vapor de enxofre / 

sulfeto de hidrogênio na deficiência de oxigênio. 

10.4. Condições a evitar 

Luz solar direta. Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas. Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Agentes comburentes. Bases fortes. Acidos fortes. Fontes de ignição. Luz solar direta. Fontes de calor. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

A combustão produz gases tóxicos. Óxidos de enxofre. Sulfureto de hidrogénio. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008 

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

ácido bórico (10043-35-3) 

DL50 oral rato 2660 mg/kg de massa corporal 

DL50 cutânea coelho > 2000 mg/kg 
 

enxofre (7704-34-9) 

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de massa corporal 

DL50 cutânea rato > 2000 mg/kg de massa corporal 

CL50 Inalação - Ratazana (Poeira/névoa) > 5,43 mg/l/4h 
 

sulfato de ferro(II) (7720-78-7) 

DL50 oral rato 1480 mg/kg de massa corporal 

DL50 cutânea rato > 2000 mg/kg 

CL50 Inalação - Ratazana (Poeira/névoa) > 5 mg/l/4h 
 

resíduos (petróleo), fracionador do reformador catalítico, sulfonado, polímeros com formaldeído, sais de sódio (68425-

94-5) 

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de massa corporal 
 

Corrosão/irritação cutânea : Provoca irritação cutânea. 

pH: 3 – 8 
 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

pH: 3 – 8 
 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

Carcinogenicidade : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

Toxicidade reprodutiva : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição única 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição repetida 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

enxofre (7704-34-9) 

NOAEL, subcrónica, oral, ratazana, sistémico 1000 mg/kg de massa corporal/dia 

NOAEL, subagudo, Exposição por via cutânea, 

ratazana, sistémico 

400-1000 mg/kg de massa corporal/dia 

 

Perigo de aspiração : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

MICROSUL 40S  

Viscosidade, cinemática 118 – 234 mm²/s 

11.2. Informações sobre outros perigos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos 

adversos a longo prazo no ambiente. 

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo 

(agudo) 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo 

(crónico) 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 
 

ácido bórico (10043-35-3) 

CL50 - Peixe [1] 447 mg/l 96h, Oncorhynchus mykiss 
 

resíduos (petróleo), fracionador do reformador catalítico, sulfonado, polímeros com formaldeído, sais de sódio (68425-

94-5) 

CL50 - Peixe [1] > 10 (10 – 100) mg/l 96h, Danio rerio, OECD 203 

CE50 - Crustáceos [1] > 100 mg/l 48h, Daphnia magna, OECD TG 202 

CE50 72h - Algas [1] > 100 mg/l 72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD TG 201 

12.2. Persistência e degradabilidade 

MICROSUL 40S  

Persistência e degradabilidade O enxofre liberado no meio ambiente é rapidamente oxidado, seja por bactérias ou outros 

microrganismos ou espontaneamente pela presença de oxigênio, formando compostos 

orgânicos de enxofre. Na água e no solo existem microorganismos que através de 

reações de oxidação e redução permitem a assimilação destes compostos por plantas e 

animais superiores, incorporando assim a cadeia trófica alimentar. 
 

enxofre (7704-34-9) 

Persistência e degradabilidade Não aplicável a produtos inorgânicos. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

MICROSUL 40S  

Potencial de bioacumulação Em geral, o enxofre possui um ciclo biológico e uma mobilidade semelhante à do 

nitrogênio, característica dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento da vida 

celular. Não solubiliza em água. 
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ácido bórico (10043-35-3) 

FBC - Peixe [1] 0 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) -0,76 

12.4. Mobilidade no solo 

MICROSUL 40S  

Ecologia - solo Baixa mobilidade. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

MICROSUL 40S  

PBT: não avaliado 

mPmB: não avaliado 

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.7. Outros efeitos adversos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente 

de recolha autorizado. 

Ecologia - resíduos : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU ou número de ID 

Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.4. Grupo de embalagem 

Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.5. Perigos para o ambiente 

Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

Não existem informações suplementares disponíveis 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Não regulamentado 
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Transporte marítimo 

Não regulamentado 

 

Transporte aéreo 

Não regulamentado 

 

Transporte por via fluvial 

Não regulamentado 

 

Transporte ferroviário 

Não regulamentado 

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI 

Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

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

15.1.1. Regulamentações da UE 

Lista de restrições da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH) 

Código de referência Aplicável a Título ou descrição da entrada 

3(b) MICROSUL 40S Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes 

ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.° 1272/2008: 

Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade ou 

para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10 

30. ácido bórico Substâncias classificadas como tóxicas para a reprodução da categoria 1A ou 1B na 

parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.° 1272/2008 e enumeradas no apêndice 5 ou 

apêndice 6, respetivamente. 
 

Contém uma substância da lista de substâncias candidatas do REACH em concentrações ≥ 0,1 % ou com um limite específico mais baixo: ácido 

bórico (EC 233-139-2, CAS 10043-35-3) 

Não contém qualquer substância enumerada no anexo XIV do REACH 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à 

exportação e importação de produtos químicos perigosos. 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a 

poluentes orgânicos persistentes 

Não contém substâncias sujeitas ao REGULAMENTO (CE) N.° 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro 

de 2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: {0}. 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a 

comercialização e utilização de precursores de explosivos. 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, relativo à 

produção e colocação no mercado de certas substâncias utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e psicotrópicos. 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existem informações adicionais disponíveis 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química 

Foi efetuada uma avaliação da segurança química das seguintes substâncias desta mistura: 

ácido bórico 

enxofre 

sulfato de ferro(II) 
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SECÇÃO 16: Outras informações 

Indicações de mudanças 

Secção Item alterado Modificação Comentários 

 Data da revisão Modificado  

 Data de emissão Modificado  

 Substitui Modificado  

2.2 Recomendações de prudência (CLP) Modificado  

3 Composição/informação sobre os 

componentes 

Modificado  

4.1 Primeiros socorros em caso de contacto com 

os olhos 

Modificado  

8.2 Controlo da exposição Modificado  

9 Propriedades físico-químicas Modificado  

 

Abreviaturas e acrónimos: 

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 

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos 

CE50 Concentração efetiva média 

FBC Fator de bioconcentração 

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 

CL50 Concentração letal média 

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável 

NOAEL Nível sem efeitos adversos observáveis 

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica 

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos 

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas 

 

Fontes de dados : Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 

misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006. Formato de FDS da UE de acordo com o 

REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO. 

Outras informações : Consultar a ficha de dados de segurança antes do seu manuseamento ou da sua 

eliminação. 

 

Texto integral das frases H- e EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4 

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2 

H302 Nocivo por ingestão. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro. 
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Texto integral das frases H- e EUH: 

Repr. 1B Toxicidade reprodutiva, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 

 

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento 

CE 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Método de cálculo 

Ficha de dados de segurança (FDS), UE 

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 

exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto. 


