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Emissão: 20/04/2015 
Versão: 2 

 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

Segundo 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/CE, 2015/830/UE 
 

DIPACXON-39 PLUS 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA 
SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1. Identificação da substância ou preparação  
DIPACXON – 39 PLUS 
ACM n.º 015/00/09NBVPT 
 
1.2. Utilização da substância ou preparação 
Usos pertinentes: Inseticida de uso pecuário  
                             Uso exclusivo por pessoal especializado. 
Usos desaconselhados: Não se dispõe de mais informação. 
 
1.3. Identificação da sociedade/empresa 
 
Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança: 
UNIVETE, S. A. 
Rua D. Jerónimo Osório, 5 – B  
1400 – 119 Lisboa 
 
Titular de ACM e Fabricante 
CENAVISA, S. L. 
Cami Pedra Estela s/n 
43205 Reus 
Tel. (34) 977 75 72 73 
Fax. (34) 977 75 13 98 
cenavisa@cenavisa.com  
 
1.4. Telefone de emergência:  
 
Telefone em caso de emergência: CIAV – Centro de Informação Antivenenos: Tel: 808 
250 143 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1. Classificação da substância ou da mistura: 
 
Classe e categoria de risco, Código do Regulamento CE (1272/2008 (CLP)) 
Classificação: Toxicidade aguda categoria 4 (oral e inalação) 
STOT (exposição única) 3 (Irritante para o sistema respiratório) 
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Aquático agudo 1, aquático crónico 2 
 
2.2. Elementos do rótulo  
 
Rotulagem segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) 

 
Palavra de advertência (CLP): Atenção 
 
Indicações de perigo: 
H302: Nocivo por ingestão  
H332: Nocivo por inalação 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
 
Conselhos de prudência: 
P102: Manter fora do alcance das crianças 
P262: Evitar o contacto com a pele 
P273: Evitar a sua libertação no meio ambiente  
P280: Levar luvas/vestuário/óculos/máscara de proteção  
P309+311: EM CASO DE exposição ou indisposição: Chamar o CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS ou a um médico 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha publica de resíduos 
especiais ou perigosos. 
 
2.3. Outros perigos 
Não está considerado como PBT nem como mPmB. 
 
3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
Descrição química: Mistura/Insecticida 

 
Nome do 
componente 

Conteudo N.º CAS N.º EC N.º Indice REACH 
ref 

Classificação 

Cipermetrina 10% 52315-07-8 257-842-9 607-421-00-X ----- Xi; R37 
Xn; R20/22 
N; R50/53 
Acute tox.4 (H302) 
Acute tox.4 (H332) 
STOT SE 3 (H335) 
Aquatic Acute 1(H400) 
Aquatic Chronic 1 (H410) 

Tetrametrina 6% 7696-12-0 231-711-6 ----- ------ N; R50/53 
Aquatic Acute 1 (H400) 
M = 1 
Aquatic chronic 1 (H410) 
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Não contem outros componentes ou impurezas que podem influir na classificação do 
produto. 

 
Para conhecer o significado completo das Frases R e/ou indicações de perigo 
mencionadas: ver secção 16. 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1. Descrição dos primeiros socorros: 
 
Por inalação: 
Retire a pessoa da zona contaminada. Mantenha o paciente em repouso. Conserve a 
temperatura corporal. Se a pessoa está inconsciente, deita-la de lado com a cabeça mais 
baixa que o resto do corpo e os joelhos semi-flectidos. Controle a respiração, se for 
necessário, respiração artificial. Transporte o intoxicado a um centro hospitalar, e 
sempre que seja possível leve o rótulo ou a embalagem. 
 
Por contacto com a pele: 
Retirar a roupa manchada ou salpicada. Em contacto com a pele lave com água 
abundante e sabão sem esfregar. 
 
Por contacto com os olhos: 
Lave os olhos com água abundante pelo menos durante 15 minutos. Não retire as lentes 
de contacto. 
 
Por ingestão: 
NÃO provoque o vómito e NÃO administrar nada por via oral. 
 
NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM CASO ALGUM. 
 
4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados: 
 
A intoxicação pode produzir: 
Dermatites, irritação dos olhos, nariz e garganta, Cianose, Taquipneia e acidose 
metabólica. Depressão respiratória e do SNC. Alterações hepática e renal. Náuseas, 
vómitos, vertigens, cefaleias e parestesias bocais. Reacções de hipersensibilidade com 
broncoespasmos. 
 
4.3. Indicação de toda a atenção médica e dos tratamentos especiais que devam 

dispensar-se imediatamente 
 
Conselhos terapêuticos:  
Em caso de ingestão, descontaminação digestiva segundo o estado de consciência. 
Administre uma solução aquosa de carvão activado e um catártico salino de sulfato de 
sódio. Não se aconselha a administração de ETANOL. Tratamento sintomático. 
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Telefone de emergência de primeiros auxílios: 
Telefone em caso de emergência: CIAV – Centro de Informação Antivenenos: Tel: 808 
250 143 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
5.1. Meios de extinção: 
 
Meios de extinção adequados: 
Água nebulizada. Pó seco. Areia. Dióxido de carbono. 
 
Meios de extinção inadequados: 
Não utilizar jactos directos de água. 
 
5.2. Perigos específicos derivados da substância ou da mistura 
 
Produtos perigosos da combustão: 
Em caso de incêndio, podem-se formar fumos prejudiciais para a saúde. 
 
5.3. Recomendações para o pessoal de luta contra incêndios: 
Não entre na zona de incêndio sem equipamento protector adequado, incluindo 
protecção respiratória. 
Tomar as precauções habituais em caso de incêndio químico. 
Refrigerar com águas as embalagens expostas ao fogo. 
Evite que a água (restante) da extinção do fogo afecte o ambiente. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1. Precauções pessoais, equipamento de protecção e procedimentos de 

emergência: 
Equipar o pessoal de limpeza com os meios de protecção adequados. 
Ventilar a zona. 
Evitar qualquer contacto com os produtos derramados ou as superfícies contaminadas. 
Evacuar o pessoal não necessário. 
Recuperar as águas de lavagem para uma posterior eliminação. 
 
6.2. Precauções relativas ao meio ambiente: 
Não permita que o produto se derrame no meio – ambiente. 
Tomas as precauções para evitar que penetre nas águas superficiais, esgotos e águas 
subterrâneas. 
Informar as autoridades correspondentes em caso de contaminação acidental dos cursos 
de água. 
 
6.3. Métodos e material de contenção e limpeza: 
Recuperar o produto com material absorvente de líquidos. Guardar os contentores 
apropriados e fechados para a sua eliminação. 
Limpar os utensílios e o solo com água abundante. 
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6.4. Referências a outros pontos: 
Ver secção 8 para os equipamentos de protecção pessoal e secção 13 para a eliminação 
de resíduos. 
 
7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1. Precauções para um manuseamento seguro: 
Evitar qualquer contacto directo com o produto. 
Não respirar os vapores. 
Lavar as mãos e outras áreas expostas com um sabão suave e água antes de comer, 
beber, fumar e abandonar o trabalho. 
 
7.2. Armazenagem 
 
Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado. 
Mantenha a embalagem fechada quando não está a ser utilizado. 
Manter o produto afastado dos alimentos, bebidas e forragens. 
 
7.3. Utilizações específicas  
Ver secção 1.2. 
 
8. CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 
 
8.1. Valores-limite de exposição 
Não existem Valores Limite Ambientais para as substâncias que constituem o produto. 
 
8.2. Controlo da exposição: 
 
Controlos higiénicos: 
Depois de utilizar o produto lavar-se as mãos e tomar as medidas higiénicas necessárias. 
Não comer, beber nem fumar durante a manipulação do produto. Retirar e lavar roupa 
contaminada antes de a reutilizar. 
 
Protecção individual: 
 
Olhos e cara: 
Recomenda-se utilizar óculos de segurança química (EN 166) ou mascara facial. 
 
Pele e corpo: 
Roupas resistentes a produtos químicos (EN14605).  
 
Mãos: 
Utilizar luvas impermeáveis resistentes a produtos químicos, de conformidade com a 
norma europeia EN 374: borracha de butilo, PVC, Fluoroelastomero PTFE. 
 
Respiratório: 
Em caso de formação de vapor, utilizar mascara com filtro para vapores inorgânicos 
(EN 136, EN 141). 
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Térmicos: 
Não apresenta um perigo térmico, portanto não requer considerações especiais. 
 
Controlos da exposição no meio – ambiente: 
Evitar que o produto chegue à rede de esgotos e águas superficiais. 
 
9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
 
9.1. Informações gerais 
Para completar a informação ver ficha técnica/folha de especificações do produto. 
 
Aspecto físico: 
Aspecto:    Liquido  de aspeto fluido 
Cor:      Amarelo claro 
Odor:     Característico 
 
9.2. Dados importantes para a saúde, a segurança e o ambiente  
Limiar olfativo:      Sem dados disponíveis  
pH (produto tal e qual):    Não se aplica  
pH (1%):      5,5 ± 7,5 g/ml 
Ponto de fusão [.ºC]:     Não se aplica 
Ponto de congelação [.ºC]:    Sem dados disponíveis  
Ponto de ebulição final [.ºC]:    Sem dados disponíveis  
Ponto de ebulição inicial [.ºC]:   Sem dados disponíveis  
Ponto de inflamação [.ºC]:    Sem dados disponíveis  
Taxa de evaporação:     Sem dados disponíveis  
Inflamabilidade:     Sem dados disponíveis  
Limite de inflamação – Superior [%]:  Sem dados disponíveis 
Limite de inflamação – Inferior [%]:   Sem dados disponíveis  
Limite de explosão – Superior [%]:   Sem dados disponíveis  
Limite de explosão – Inferior [%]:   Sem dados disponíveis  
Pressão de vapor [20.º C]:    Sem dados disponíveis  
Densidade de vapor:     Sem dados disponíveis  
Densidade [g/cm3]     0,94 ± 0,98 h/ml 
Solubilidade:      Dispersivo em água 
Coeficiente de repartição n-octanol/água:  Não se aplica 
Temperatura de auto-inflamação:   Sem dados disponíveis  
Temperatura de decomposição:   Sem dados disponíveis  
Viscosidade:      Sem dados disponíveis  
Propriedades explosivas:    Sem dados disponíveis 
Propriedades comburentes:    Sem dados disponíveis   
      
9.3. Outras informações  
Não se conhecem mais dados físico-químicos relevantes para a segurança. 
 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 
10.1 Condições a evitar  
Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas. Fontes de ignição. Luz 
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Reatividade: Não foi estabelecido. 
 
Estabilidade química: Estável nas condições de armazenamento estabelecidas. 
 
Possibilidade de reações perigosas: Não estabelecido 
 
10.2. Matérias a evitar  
Agentes oxidantes fortes. Bases. 
 
10.3. Produtos de decomposição perigosos: 
Fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.  
 
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos: 
Este produto não foi ensaiado. A avaliação dos perigos foi realizada na base das 
propriedades dos componentes individuais. 
 
Toxicidade aguda 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 --- rato oral DL50: 287 mg/kg 

--- coelho cutânea DL50 > 2000 mg/kg
--- rato respiratório CL50 > 3,28 mg/l (4h)

Tetrametrina 7696-12-0 --- rato oral DL50 > 2000 mg/kg
--- rato cutânea DL50 > 2000 mg/kg
---  rato respiratória CL50: 5,6 mg/L (4h)

Corrosão/irritação cutânea 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Não corrosivo/Não 

irritante 
Lesões/irritação ocular graves 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Não irritante 
Sensibilização respiratória/cutânea 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- cutânea Não sensibilizante 
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- cutânea Não sensibilizante 
Mutagenicidade 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Negativo 
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Não mutagénica 
Carcinogenicidade 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Não carcinogénica
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Não carcinogénica
Toxicidade para a reprodução 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Negativo 
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Não tóxica 
Toxicidade especifica em determinados órgãos – exposição única  
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Sem dados disponíveis 
Toxicidade especifica em determinados órgãos – exposição repetida 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Sem dados disponíveis 
Perigo por aspiração 
Componente N.º CAS Método Especies Via Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 -- -- -- Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 -- -- -- Sem dados disponíveis 
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12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA: 
 
12.1. Ecotoxicidade: 
 
Toxicidade aquática 
Componente CAS n.º  Peixes Crustáceos Algas 
Cipermetrina 52315-07-8 Curto prazo LC50: 0,23 µg/L 

(labeo rohita – 
Fly-2,4 cm)

LC50 < 0.36 µg/L 
(Dapnhia magna) 

EC50 > 0,004 µg/l 

Longo prazo Não disponível Não disponível Não disponível 
Tetrametrina 7696-12-0 Curto prazo LC50 (96h): 0,033 

mg/l (Brachydanio 
rerio) 

EC50 (48h): 0,47 
mg/l (Daphnia 
magna) 

CE50 (72h): 1,36 
mg/l 
(Scenedesmus 
subspicatus) 

Longo prazo Não disponível Não disponível Não disponível 

 
Toxicidade terrestre 
Componente CAS n.º Microrganismos Microrganismos Outros 
Cipermetrina 52315-07-8 Sem dados disponíveis Sem dados disponíveis Sem dados disponíveis  
Tetrametrina 7696-12-0 Sem dados disponíveis Sem dados disponíveis Sem dados disponíveis  

 
Actividade microbiológica em plantas de tratamento de águas residuais 
Componente CAS n.º Toxicidade a microrganismos aquáticos 
Cipermetrina 52315-07-8 Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 Sem dados disponíveis

 
12.2. Mobilidade 

 
Componente CAS n.º Resultado 
Cipermetrina 52315-07-8 Sem dados disponíveis
Tetrametrina 7696-12-0 Os valores do Koc (2045:2754) indicam que a substância é imóvel e permanece 

preferivelmente no solo

 
12.3. Persistência e degradabilidade 

 
Componente CAS n.º Hirolise Fotolise Biodegradação 
Cipermetrina 52315-07-8 Não disponível 
Tetrametrina 7696-12-0 Moderadamente biodegradável

 
12.4. Potencial de bioacumulação 

 
Componente CAS n.º Coeficiente de 

repartição octanol-
agua (Kow) 

Factor de 
bioconcentração 
(BFC) 

Observações 

Cipermetrina 52315-07-8 Low Pow: 5,3 – 5,6 Não disponível Não disponível  
Tetrametrina 7696-12-0 Log Pow: 4,7 BFC: 6,6 – 20 -634 Não se aplica 

 
12.5. Resultados da valorização PBT 
Não aplicável  
 
12.6. Outros efeitos adversos 
Desconhecidos. 
 
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO: 
 
13.1. Métodos para o tratamento de resíduos 
Eliminar de acordo com as normativas locais. 
A embalagem utilizada é exclusiva para conter este produto. Depois de utilizar, esvazia-
lo por completo e deposita-lo num lugar autorizado. 
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14. INFORMAÇÃO RELATIVAS AO TRANSPORTE: 
 
N.º ONU:   UN3351 
Designação oficial:  PESTICIDA PIRETROIDE; LIQUIDO TÓXICO 
Classe:    3 (6.1) 
Grupo de Embalagem: III 
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO  
 
15.1. Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e meio 

ambiente específicos para a substância: 
 
Regulamento (CE) n.º 528/2012 
Regulamento 1272/2008 (CLP) 
 
15.2. Avaliação da segurança química: 
Não foi levada a cabo uma avaliação da segurança química do produto. 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Lista de Frases R referenciadas  
(Secção 3) 
 
R20/22: Nocivo por inalação e ingestão. 
R37: Irritante para as vias respiratórias. 
R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a 
longo prazo no meio ambiente aquático. 
 
Lista de Frases H referenciadas: 
(Secção 3) 
 
H302: Nocivo em caso de ingestão 
H332: Nocivo em caso de inalação 
H335: Pode irritar as vias respiratórias 
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. 
 
Referências bibliográficas e fonte de dados: 
Regulamento (CE) n.º 453/2010 
 
Abreviaturas e acrónimos: 
PBT:   Persistente, bioacumulativa, tóxica 
mPmB:  Muito persistente, muito bioacumulativa 
DL50:   Dose letal 50% 
CL50:   Concentração letal 50% 
CE50:   Concentração efectiva média 
 
Modificações introduzidas na revisão actual: 
Adaptação ao Regulamento 453/2010 


