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Segundo o Regulamento (CE ) n.º 1907/2006 (REACH) 
Data / Atualizada a 20 de Novembro de 2020. Versão: 
04 

 
 

1. Indicação do preparado e empresa 
 

1.1. Identificação do preparado: 
 

JC-CTPI-3 N.º REG: 85/DGAV 
 

1.2. Uso do preparado: 
Tratamento de madeira em profundidade e superficial. Classe de risco 3 contra fungos 
basidiomicetos, carcoma e termitas de género Reticulitermes spp. (madeira submetida a 
humidificação intermitente, carpintaria exterior, etc.) 

Exclusivamente por pessoal especializado. 
 

1.3. Identificação da empresa: 
Química de Munguia, S.A. 
Derio Bidea, 51 
48100 Munguia (Vizcaya) 
Tel.: (94) 6741085 
e-mail: info@quimunsa.com 

 
1.4. Telefone para urgências: 

Tel.: 800250250 
 
 

2. Identificação de perigos do preparado 
 

2.1. Classificação da substância ou da mistura: 
 

Classificação segundo o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 
Líquidos inflamáveis. Cat.3. 
Irritação cutânea. Cat.2. 
Toxicidade por aspiração. Cat.1. 
Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única). Cat.3. 
Aquático agudo Cat.1. 
Aquático crónico Cat.2. 

 
2.2. Elementos da etiqueta: 
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Elementos de etiqueta de acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 
 

Pictogramas: 
 

 

Palavra de advertência: 
PERIGO 

 
Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 
H226 Líquidos e vapores inflamáveis. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
EUH066 A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. 
EUH208 Contém “Propiconazole” e “IPBC”. Pode provocar uma reação alérgica. 
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Conselhos de prudência conforme o Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 
P102+P405 Manter fora do alcance das crianças. Guardar fechado à chave. 
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não 

fumar. 
P271+P261 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não respirar os 

vapores. 
P280+P264 Usar luvas, óculos e máscaras de proteção. Lavar-se com água e sabão 

cuidadosamente após a manipulação. 
P403+P233+P405 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 

Guardar fechado à chave. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P391 Recolher derrames. 
P501 Eliminar o conteúdo e/ou o seu recipiente de acordo com a normativa sobre 

resíduos perigosos. 
 

2.3. Outros perigos: 
----- 

 
 

3. Composição / Informação sobre os componentes 
 

 
Componentes 

N.º 
EINECS 

 
N.º CAS 

 
w/w% 

Classificação 
segundo a 
diretiva 
67/548/CEE 

Classificação segundo 
o regulamento (UE) N.º 
1272/2008 [UE-GHS/CLP]  

 
Propiconazole 

 
262-104-4 

 
60207-90-1 

 
0,30% 

R22, R43, 
R50/53, 
Xn, N 

Tóx. Agudo 4 (Oral), H302 
Sens. Cut. 1 H 317 
Aquático Agudo 1, H400 
Aquático Crónico 1, H400 

Tebuconazol 403-540-2 107534-96-3 0,30% 
R22,R51/53, 

Xn, N 

Tóx. Agudo 4 (Oral), H302 
Repr 2, H361d 
Aquático Crónico 2, H411 

 
Cipermetrina40/60 

 
-257-842-9 

 
52315-07-8 

 
0.175% 

R20/22, R 37, 
R50/53, Xn, 
Xi, N 

Tóx. agudo. 4 (Inalação), 
H332 
Tóx. agudo. 4 (Oral), H302 
STOT SE 3, H335 
aquático agudo 1, H400 
aquático crónico 1, H400 

 

IPBC 

 

214-118-7 

 

1085-98-9 

 

0,30% 

 
R20/22, R41, 
R37, R43, 
R50,Xn, Xi, N 

Tóx. Agudo 4, H302 
Tóx. Agudo 4, H332 
Nocivo Olhos 1, H318 
Sens. Pele 1, H317 
STOT SE 3, H335 
Aquático Agudo 1, H400 
Aquático Crónico 1, H400 

Hidrocarbonetos 
C9-C12 

 
919-446-0 

 
64742-82-1 

 
>70% 

R10, R65 
R66, R67 
R51/53, Xn,N 

Líq. Inflam. 3, H226 
STOT SE 3, H336i 
Tóx. Asp. 1, H304 
Aquático Crónico 2, H411 

Butildiglicol 203-961-6 112-34-5 < 15% R36, Xi Irrit. Olhos 2 H319 

 
Enunciado completo das frases R, H e EUH: consultar o Capítulo 16. 

 
 

4. Medidas de primeiros socorros 
 

4.1. Descrição dos primeiros socorros: 
Retire a pessoa da zona contaminada. 
Tire imediatamente a roupa manchada ou salpicada. 
Lave os olhos com água em abundância e sabão durante pelo menos 15 minutos. Não se 
esqueça de retirar as lentes. 
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Lave a pele com água abundante e sabão, sem esfregar. 
Em caso de ingestão: NÃO PROVOQUE O VÓMITO. 
Controle a respiração, se for necessário, respiração artificial. 
Desloque o intoxicado para um centro hospitalar, e sempre que for possível, leve a etiqueta 
ou 
a embalagem. 
NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM CASO ALGUM 

 
4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados. A intoxicação pode provocar: 

Irritação para os olhos e pele. Alteração do sistema nervoso central. Pneumonia química por 
aspiração 

 
4.3. Indicação de toda a assistência médica e dos tratamentos especiais que sejam necessários 

imediatamente 
Conselhos terapêuticos: 
Tratamento sintomático. 
EM CASO DE ACIDENTE, CONSULTAR O SERVIÇO MÉDICO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA - TELF: 800250250 

 
 

5. Medidas de combate a incêndios. 
 

5.1. Meios de extinção: 
Meios de extinção adequados: Apagar o incêndio com espuma, pó, CO2 ou água pulverizada 
Meios de extinção não adequados: Não utilizar jatos de água para extinguir os incêndios, só 
para refrescar zonas e embalagens próximas do foco de calor. 

 
5.2. Perigos específicos derivados da substância ou mistura: Não respirar os vapores. Os gases de 

combustão de matérias orgânicas devem ser sempre considerados tóxicos por inalação. 
 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: Utilizar máscaras com filtros para 
produtos orgânicos e equipamentos autónomos em locais fechados. 

 
 

6. Medidas em caso de derrame acidental. 
 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Não se deve realizar nenhuma ação que implique um risco pessoal ou sem uma formação 
adequada. Não permita a entrada a pessoal desnecessário e sem proteção. pessoal adequado 
(consultar a secção 8). 

 
6.2. Precauções relativas ao meio ambiente: 

Evite a dispersão do material derramado, o seu contacto com o chão, o meio aquático, os 
escoadouros e esgotos. Informe as autoridades pertinentes se o produto tiver causado 
contaminação meio ambiental (esgotos, canais, terra ou ar). 

 
6.3. Métodos e material para a contenção e limpeza: 

Canalizar grandes quantidades e recolhê-las para recipientes; eliminar segundo as normas 
locais vigentes. Lavar as pequenas quantidades com água. Eliminar a água utilizada 
segundo as normas locais vigentes. 
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7. Manuseamento e armazenamento. 
 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro: 
Antes de usar o produto, leia atentamente a etiqueta. 
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 
utilização. 
Não utilizar na presença de pessoas e/ou animais domésticos. 
Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de cozinha. 
Ventilar adequadamente o recinto onde se realizar a aplicação do produto. 
Não deverá misturar-se com nenhum outro produto químico. 
Contém propiconazole e IPBC. Pode provocar uma reação alérgica. 
Modo de emprego para uso exclusivo por pessoal especializado: Aplicar o produto na madeira 
a tratar por meio de autoclave, escovagem, imersão, injeção, pincelagem e pulverização sem 
diluir. 
Não se poderá aplicar em madeira destinada a estar em contacto com alimentos. 
A madeira recém tratada tem que ser armazenada, após o tratamento, coberta ou numa 
superfície dura impermeável ou de ambos os modos para evitar perdas diretas para o chão 
ou para a água. 
Prazo de segurança recomendado: 12 horas, nunca será inferior ao tempo que o produto 
demorar a fixar-se. 
Cumpre as normas: EN 1390: Determinação da eficácia curativa contra larvas de 
Hylotrupes bajulus por pincelagem. 
Cumpre a Norma UNE-EN 46: Determinação da eficácia preventiva contra larvas recém 
nascidas de Hylotrupes bajulus juntamente com provas de envelhecimento por evaporação 
segundo a norma EN73 e por deslavamento segundo a norma EN 84. 
UNE-EN 47: Determinação do limiar de eficácia contra larvas de Hylotrupes bajulus 
juntamente com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo a norma EN73 e por 
deslavamento segundo a norma EN84. 
NF-EN48: Determinação da eficácia curativa contra Anobium punctatum. 
UNE-EN 117: Determinação do limiar de eficácia contra termitas do género Reticulitermes 
juntamente com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo a norma EN73 e por 
deslavamento segundo a norma EN84. 
UNE-EN 118: Determinação da eficácia preventiva contra termitas do género 
Reticulitermes juntamente com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo a 
norma EN73 e por deslavamento segundo a norma EN84. 
NF-EN 273: Determinação da eficácia curativa contra Lyctus brunneus. 
UNE EN113: Determinação do limiar de eficácia contra os fungos basidiomicetos xilófagos 
Coriolus versicolor juntamente com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo a 
norma EN73 e por deslavamento segundo a norma EN84. 
UNE-EN 152-1: Determinação da eficácia preventiva de um tratamento de proteção da 
madeira em serviço contra o azulado. Tratamento por pincelagem. 
UNE-EN 152-2: Determinação da eficácia protetora de um tratamento de proteção da 
madeira em serviço contra o azulado. Tratamento por métodos diferentes da pincelagem. 

 
7.2. Condições de Armazenamento: 

Manter fora da exposição do sol e das geadas. Conservar na embalagem original. 
Guardar num lugar seco e em recipientes fechados. 

 
7.3. Usos específicos finais 

Tratamento de madeira em profundidade. Classe de risco 3 contra fungos basidiomicetos, 
carcoma e termitas de género Reticulitermes spp. (madeira submetida a humidificação 
intermitente, carpintaria exterior, etc.) 

Exclusivamente por pessoal especializado. 
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8. Controlos de exposição/proteção individual 
 

8.1. Valores limite de exposição: 
Sem aplicação 

 
8.2. Equipamentos de proteção individual: 

 
Proteção das vias respiratórias: 
Máscara com filtros para produtos orgânicos. EN 136, 140 e 405 e filtros EN 149 e 143 

 
Protecção das mãos: 
Luvas de proteção resistentes a produtos químicos Nitrilo, EN420 e EN 374 

 
Protecção dos olhos: 
Óculos protetores com proteção lateral (EN 166, 167, 168) 

 
Medidas gerais de protecção e higiene: 
Lavar as mãos depois da manipulação do produto e antes de comer, beber e/ou fumar. Lavar a 
roupa e o equipamento de proteção regularmente para eliminar os contaminantes. Deitar fora 
a roupa e o calçado contaminado que não podem ser limpos. 

 
 

9. Propriedades físico-químicas. 
 

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas: 
 

Estado físico: Líquido Ligeiramente ambarino 
Odor: hidrocarboneto 
Densidade: 0,797 g/cm3 

Ponto de inflamação: 42ºC 
Intervalo de ebulição: 150-200ºC 
Ponto de congelamento: <-50ºC 
Solubilidade em água: 60 ppm 
Pressão de vapor: <-3 ppm de Hg a 20ºC 
Estabilidade em armazenamento Estável em condições normais de 

armazenamento 
 
 

10. Estabilidade e reatividade. 
 

10.1. Condições a evitar: 
Evitar o contacto com os ácidos e álcalis fortes e matéria orgânica. 

 
10.2. Produtos de decomposição perigosos. 

Não se geram produtos de decomposição se se armazenar e manusear corretamente. Pode- 
se formar monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogénio, vapores de iodo e 
outros gases tóxicos em caso de incêndio ou de decomposição térmica, portanto, em caso de 
incêndio ou combustão, evitar a aspiração dos fumos. 

 



7 / 11 

 

 

 

11. Indicações toxicológicas. 
 

Produto: Nocivo 
DL50  oral em ratos: >5000 mg/kg. 
DL50  dérmicas em ratos: >5000 mg/kg. 
Irritação dérmica em coelhos: O contacto prolongado pode ter um efeito irritante na pele. 
Irritação inalatória Pode ser nocivo por inalação. 
Contém “Propiconazole e IPBC”. Pode provocar uma reação alérgica. 

Nota: valores estimados para o produto 

 

12. Informação ecológica: 
 

12.1. Toxicidade. Evitar o contacto com águas pluviais ou freáticas. 
 

12.2. Persistência e degradabilidade Não disponível 
 

12.3. Potencial de Bioacumulação 
Nada indica até ao momento em que o produto seja bioacumulável. 

 
12.4. Mobilidade no solo: Não disponível 

 
 

13. Indicações para a sua eliminação. 
 

13.1. Produto 
Deve-se gerir de acordo com a normativa vigente através de gestores autorizados. 
Os resíduos não deverão ser eliminados através das redes de esgotos. 

 
13.2. Embalagens 

Uso por pessoal profissional especializado: As embalagens vazias devem ser geridas de 
acordo com as suas características de perigosidade e em conformidade com a normativa 
vigente através de gestores de resíduos autorizados. 
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14. Indicações para o transporte. 
 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Número 
ONU 

UN1306 UN1306 UN1306 UN1306 

14.2. Designação 
oficial de 
transporte 

Produto líquido 
para a 
conservação da 
madeira 

Produto líquido 
para a 
conservação da 
madeira 

Produto líquido 
para a 
conservação da 
madeira 

Produto líquido 
para a 
conservação da 
madeira 

14.3 Classe(s) de 
mercadoria 
perigosa. 
Etiquetagem 

3 

 

3 3 3 

14.4 Grupo de 
embalagem 

III III III III 

14.5  Perigos 
para o  meio 
ambiente 

SIM SIM SIM SIM 

14.6 Precauções 
particulares 
para os 
utilizadores. 

Número de 
identificação de 
perigos: 30 

Número de 
identificação de 
perigos: 30 

  

 

15. Regulamentações. 
 

15.1. Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e meio ambiente específicas 
para a mistura. 

 

Produto autorizado com o n.º: 13-80-06710 segundo o RD 3349/1983, de 30 de novembro, pelo 
qual se aprova a regulamentação técnica sanitária para o fabrico, a comercialização e a 
utilização de pesticidas. 

 
Classificação segundo o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 
Líquidos inflamáveis. Cat.3. 
Irritação cutânea. Cat.2. 
Toxicidade por aspiração. Cat.1. 
Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única). Cat.3. 
Aquático agudo Cat.1. 
Aquático crónico Cat.2. 

 
Elementos da etiqueta: 
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Elementos de etiqueta de acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 
 

Pictogramas: 
 

 

Palavra de advertência: 
PERIGO 

 
Indicações de perigo segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 
H226 Líquidos e vapores inflamáveis. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
EUH066 A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. 
EUH208 Contém “Propiconazole” e “IPBC”. Pode provocar uma reação alérgica. 
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Conselhos de prudência conforme o Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 
P102+P405 Manter fora do alcance das crianças. Guardar fechado à chave. 
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não 

fumar. 
P271+P261 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não respirar os 

vapores. 
P280+P264 Usar luvas, óculos e máscaras de proteção. Lavar-se com água e sabão 

cuidadosamente após a manipulação. 
P403+P233+P405 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 

Guardar fechado à chave. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P391 Recolher derrames. 
P501 Eliminar o conteúdo e/ou o seu recipiente de acordo com a normativa sobre 

resíduos perigosos. 
 

15.2. Avaliação da segurança química: 
Não se realizou nenhum relatório de segurança química. 
As indicações sobre manipulação do produto estão nas secções 7 e 8 da Ficha de Dados de 
Segurança. 

 
 

16. Outras informações. 
 

Fontes dos dados utilizados para elaborar a ficha: 
 

RD 3349/1983. 
Diretiva CE 67/548/CE e RD 255/2003 na versão vigente. 
Regulamento (CE)    n.º   1907/2006   (REACH), 1272/2008   (CLP)   na versão vigente 
respetivamente. 
Regulamentos de transporte em conformidade com a ADR, RID, IMDG, IATA na versão 
vigente respetivamente. 
. 

H302 Nocivo em caso de ingestão. 
H317 Pode provocar uma reação alérgica na pele. 
H332 Nocivo em caso de inalação. 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos nocivos duradouros. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H226 Líquido e vapores inflamáveis. 
H304 Pode ser mortal em caso de ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência e vertigens. 
H361 Suspeito de afetar a fertilidade ou o feto. 
H411 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
H318 Provoca lesões oculares graves. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 

 
QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A 

Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 
Vizcaya, SPAIN 
Tel. 946 741 085 
Fax 946 744 829 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
℡ 902 190 100 
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www.quimunsa.com 
info@quimunsa.com 

 
 

 


