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SEÇÃO 1: Indicação da substância preparada e da empresa 

1.1 Identificação da preparação: 

TERMIGARD Número de registro / autorização: PT/DGS mrp 228/2019 

1.2 Uso da preparação: 

Isco inseticida granulado ,Celulose em pó impregnada em diflubenzurão em sacos plásticos. 

Campos de utilização: Interior. Aplicação nos carreiros das térmitas em edifícios 
industriais, públicos e privados. Exterior: à volta de edifícios industriais, públicos e 
privados  
Categoria de utilizadores: Profissional treinado.  
Organismos alvo: Reticulitermes sp.(Subterranean termites) Larvas, adults.  

 

1.3 Identificação da empresa: 

Química de Munguia, S.A. 

Derio Bidea, 51 

48100 Munguia (Biscaia) 

Tel: (94) 6741085 

e-mail: info@quimunsa.com 

R.O.E.S.B: 0044-CAV 

SEÇÃO 2 Identificação dos perigos da preparação 

2.1 Classificação da substância ou mistura: 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

Aquático agudo Cat 1 

Aquático crónico Cat 1 

2.2 Elementos do rótulo: 

Elementos de rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1272/2008 
 
 
 
 

Pictogramas: 

 

 
 
 

 
 

FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) 

Data / atualização em 05 de Março de 2020. Rev: 07 
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SEÇÃO 3 Composição / Indicações dos componentes 

3.1 Substâncias 

 
Descrição química %w/w 

Nº 

CAS/NºCE 

Classificação de acordo 
Regulamento (UE) No.1272/2008 

[EU-GHS / CLP] 

 

 
Diflubenzuron 

 
0.25% 

35367-38-5 
 

252-529-3 

Aquatic Acute 1; H400 
 

Aquatic Chronic 1; H410 

declaração completa das frases H e EUH: Consulte SEÇÃO 16 

 

 

Palavra do sinal: 

ATENÇÃO 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. 

Frases de precaução em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008:  

P102: Manter fora do alcance das crianças. 

P103: Ler o rótulo antes da utilização. 

P273: Evitar a libertação para o ambiente. 

P391: Recolher o produto derramado. 

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação 

vigente.  

2.3 Outros perigos: 

----- 
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SEÇÃO 4 Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição dos primeiros socorros: 

Medidas básicas de atuação:Se houver contacto com os olhos, lavá-los com água em 

abundância durante pelo menos 15 minutos. Não se esqueça de retirar as lentes de 

contacto.Se houver contacto com a pele, lavar com sabão e água em abundância sem 

esfregar.Se for necessário, transporte o acidentado para um centro de saúde 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 produzir: 

----. 

4.3 Indicação de todos os cuidados médicos e tratamentos especiais a serem dispensados 

imediatamente.  

Conselhos terapêuticos para médicos e pessoal de saúde: Tratamento sintomático e de 

suporte.SE FOR NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA À MÃO A 

ETIQUETA OU A EMBALAGEM E CONSULTE O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

TOXICOLÓGICAS 800 250 250. 

SEÇÃO 5. Medidas de combate a incêndio. 

5.1 Meios de extinção: 

Meios adequados de extinção: extinguir o fogo por meio de espuma, poeira, CO2 ou névoa de 

água. 

Meios inadequados de extinção.: Não use jatos de água para apagar incêndios, apenas para 

áreas frias e embalagens próximas à fonte de calor. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Não respire os vapores. Os 

gases de A combustão de materiais orgânicos deve sempre ser considerada tóxica por 

inalação. 

5.3 Recomendações para bombeiros. Use máscaras com filtros para produtos orgânicos 

equipamentos autônomos em instalações fechadas 
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SEÇÃO 6. Medidas em caso de derramamento acidental. 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva risco pessoal ou sem treinamento. 

adequado. Não deixe entrar pessoal desnecessário e desprotegido. pessoal adequado 

(consulte seção 8). 

6.2 Precauções ambientais: 

Evite a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, o meio aquático, o meio 

ambiente. Drenos e esgotos. Informe as autoridades relevantes se o produto tiver causado 

poluição ambiental (esgotos, canais, terra ou ar). 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 

Canalize grandes quantidades e colete-as em contentores; descarte de acordo  com  os  

requisitos das instalações atuais. Lave pequenas quantidades com água. Descarte a água usada 

de acordo com requisitos dos locais atuais. 

6.4 Referência a outras seções. 

Para controle de exposição e medidas de proteção individual, 

consulte a seção 8. Para descarte de resíduos, siga as recomendações 

na seção 13. declaração completa das frases H e EUH: consulte 

SEÇÃO 16 
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SEÇÃO 7. Manuseio e armazenamento. 

7.1 Manuseio: 

Método: Em estações de isco. Dose: dependendo do número de ligações estabelecidas, quer 

nas estações de isco exteriores como nas de dentro do edifício. A quantidade total de isco é 

sempre em função do consumo do mesmo. Duração: Deve-se inspecionar o isco cada 30-45 

dias e é substituído quando tiver sido consumido. Se a praga continuar, repita o processo. 

Instruções de utilização:Coloque os iscos nos porta-iscos em contacto direto com a madeira 

atacada ou os tubos perfurados para os introduzir no interior do solo, a fim de chegar a 

todas as colónias que possam existir nos arredores.O padrão de aplicação do TERMIGARD 

(tanto em interiores como em exteriores) compreende diversas etapas:- Etapa 1: inquérito. 

Para obter o máximo rendimento do produto é necessário saber com a máxima precisão 

onde se identificam as térmitas nas suas vias. Este passo é feito com equipamentos de 

precisão.- Etapa 2: teste de colocação. Depois de se identificar o trajeto das térmitas, é 

necessário colocar uma peça de teste de celulose (cartão humedecido ou uma peça de 

madeira) para atrair e verificar o nível de infestação. O isco de prova é introduzido numa 

estação de isco que se coloca dentro do solo nos arredores do edifício (uso ao ar livre) ou 

nas paredes ou no piso dentro do edifício no meio do carreiro das térmitas.- Etapa 3: 

aplicação de isco. Quando o isco de teste mostra a presença de térmitas (as térmitas atacam 

diretamente o cartão ou a peça de madeira), o produto é acrescentado para substituir o isco 

de teste. O TERMIGARD é colocado na estação de isco dentro de um saco de plástico ou 

preenchendo a estação de isco (só em exteriores). Quando é aplicado dentro de um saco, 

perfura-se o saco perfura ou corta-se na estação de isco com um pequeno punção ou faca e a 

estação de isco é de novo fechada, o que permite que as térmitas entrem através das 

pequenas ranhuras na estação de isco. Não misturar com outros produtos químicos.Os 

utilizadores devem informar se o tratamento é ineficaz e informar diretamente o titular do 

registo 

Medidas de redução do risco:Antes de usar o produto, leia atentamente a etiqueta.Para 

evitar riscos para as pessoas e para o ambiente, siga as instruções de utilização. Não utilizar 

na presença de alimentos nem de utensílios de cozinha.Não efetuar a aplicação na presença 

de pessoas e/ou animais domésticos.Não efetue a aplicação sobre superfícies ou utensílios 

que possam estar em contacto direto com alimentos, forragens ou gado.Não coma alimentos 
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SEÇÃO 8. Controle de exposição / proteção individual 

8.1 Valores-limite de exposição: 

Mantenha ventilação adequada. 

8.2 Equipamento de proteção individual: 

Proteção do trato respiratório: Máscara com filtros para produtos orgânicos e poeira. EN 

136, 140 e 405 e filtros EN 149 e 143 

e não alimente o gado com produtos cultivados em terra perto das estações de 

isco.Descontamine e/ou demonstre que não há resíduos antes de qualquer reimplantação de 

produtos cultivados comestíveis perto dos pontos tratados.Use luvas impermeáveis. Este 

produto deve ser utilizado alternadamente com outros produtos que não contenham a 

mesma substância ativa para evitar populações resistentes. Use o produto nas doses e 

intervalos recomendados. As áreas onde se tiverem aplicado previamente termiticidas do 

tipo barreira, bem como a menos de meio metro da parede da cimentação, devem ser 

evitadas, se for possível. Retire os iscos e as estações de isco ao concluir o tratamento. 

7.2 Armazenamento: 

Guardar na embalagem original. Armazenar num local seco e resguardado. Manter fora do 

alcance das crianças. Prazo de validade de 2 anos. 

 
 

7.3 Utilizações específicas: 

Inseticida para termitas.Para uso interior e exterior, a ser aplicado por equipe especializada 
 
 

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

374 

Protecção ocular: Óculos de segurança com proteções laterais (EN 166, 167,168) 

Medidas gerais de proteção e higiene: Lave as mãos após manusear o produto e antes de 

comer, beber e / ou fumar. Lave rotineiramente roupas e equipamentos de proteção para 

remover contaminações. Descarte roupas e sapatos contaminados que não possam ser 

limpos. 
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SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS. 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base. 

Estabilidade ao calor: <160ºC 

Solubilidade em água: 

Solubilidade em outros solventes: Parcialmente solúvel em alguns solventes orgânicos. 

Aparência: Sólido em grânulos 

Cor branca 

Cheiro: Não apreciável 

Limiar olfativo: N.D./N.A. 

pH: N.D./N.A. 

Ponto de fusão: N.D./N.A. 

Ponto / intervalo de ebulição: N.D./N.A. 

Ponto de inflamação: N.D./N.A. 

Taxa de evaporação: N.D./N.A. 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.D./N.A. 

Limite inferior de explosão: N.D./N.A. 

Limite superior de explosão: N.D./N.A. 

Pressão de vapor: N.D./N.A. 

Densidade de vapor: N.D./N.A. 

Densidade relativa N.D./N.A. 

Solubilidade: Parcialmente solúvel em alguns solventes orgânicos. 

Lipossolubilidade: N.D./N.A. 

Solubilidade em água: Imiscível em água. 

Coeficiente de partição (n-octanol / água): N.D./N.A. 

Temperatura de auto-ignição: N.D./N.A. 

Temperatura de decomposição: N.D./N.A. 

Viscosidade: N.D./N.A. 

Propriedades explosivas: Não explosivo 

Propriedades oxidantes: Não oxidante 
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SEÇÃO 10. Estabilidade e reatividade. 

10.1 Reatividade. 

O produto não apresenta riscos devido à sua reatividade. 

10.2 Estabilidade química. 

Estável nas condições recomendadas de manuseio e armazenamento (consulte a seção 7). 

10.3 Possibilidade de reações perigosas. 

O produto não tem possibilidade de reações perigosas. 

10.4 Condições a evitar. 

Evite qualquer tipo de manuseio incorreto. 

10.5 Materiais incompatíveis. 

Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou ácidos, a fim 

de Evite reações exotérmicas. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos. 

Não se decompõe se se destina aos usos pretendidos. 

SEÇÃO 11. Indicações toxicológicas. 

Toxicidade aguda: 

LD50 oral em ratos:> 5 kg / kg. 

LD50 dérmico em ratos:> 12,5 kg / kg. 

Coelhos dérmicos LD50:> 2,5 kg / kg. 

 

 
 
 

 
 

N.D./N.A.= Não disponível / Não aplicável devido à natureza do produto. 

9.2 Outros dados. 

Ponto de entrega: N.D./N.A. 

Centelleo: N.D./N.A. 

Viscosidade cinemática: N.D./N.A. 

N.D./N.A.= Não disponível / Não aplicável devido à natureza do produto 
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SEÇÃO 12. Informação ecológica: 

12.1 Toxicidade Evite o contato com a água da chuva ou subterrânea. 

 

 
 
 

Ratos de inalação CL50:> 3,6 g / kg. 

NOEL (2 anos) para ratos 50 g / kg de dieta 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

11.1.1 Substâncias 

Toxicidade aguda: 

Diflubenzuron 

Por via oral: LD50> 5000 mg / kg (rato) 

Cutaneamente: LD50> 2000 mg / kg (coelho) 

Por inalação: CL50 2,5 mg / l (rato). Tempo de exposição de 4h. teste de atmosfera de poeira 

/ névoa 

11.1.2.Informação toxicológica das substâncias presentes na composição. 

a) toxicidade aguda; 

Em vista dos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

b) corrosão ou irritação da pele; 

Em vista dos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

c) lesões oculares graves ou irritação ocular; 

Em vista dos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

d) sensibilização respiratória ou cutânea; 

Dados inconclusivos para classificação. 

e) mutagenicidade em células germinativas; 

Dados inconclusivos para classificação. 

f) carcinogenicidade; 

Dados inconclusivos para classificação. 

g) toxicidade de órgão-alvo específico (STOT) - exposição única; 

Dados inconclusivos para classificação. 

h) toxicidade para órgão-alvo específico (STOT) - exposição repetida; 

Dados inconclusivos para classificação. 

i) risco de aspiração; 

Dados inconclusivos para classificação. 
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aquático agudo 1 

Aquático Crônico 1 

Toxicidade para peixes 

Diflubenzurão: CL50:> 0,13 mg / l 

Tempo de exposição: 96 H 

Espécie: Cyprinodon sp. (Cipriota) 

Teste dinâmico 

CL50:> 0,2 mg / l 

Tempo de exposição: 96 H 

Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) 

CL50:> 0,2 mg / l 

Tempo de exposição: 96 H 

Espécie: Brachydanio rerio (peixe-zebra) 

NOEC: 0,2 mg / l 

Tempo de exposição: 96 H 

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos 

Diflubenzurão: CE50: 0,0026 mg / l 

Tempo de exposição: 48 H 

Espécie: Daphnia magna (pulga de água) 

Toxicidade para algas 

Diflubenzuron EC50:> 0,3 mg / l 

Tempo de exposição: 120 H 

Espécie: Selenastrum capricornutum (algas verdes) 

CE50:> 0,2 mg / l 

Tempo de exposição: 72 H 

Espécie: Selenastrum capricornutum (algas verdes) 

NOEC: 0,2 mg / l 

Tempo de exposição: 72 H 
 
 
Espécie: Selenastrum capricornutum (algas verdes) Toxicidade em dáfnias e outros 

invertebrados aquáticos (toxicidade crônica) Diflubenzurão: NOEC: 0,00004 mg / l Tempo 

de exposição: 21 d Espécie: Daphnia magna (pulga de água) 
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SEÇÃO 13. Indicações para eliminação. 
13.1 Produto Embalagens vazias, produto não usado, águas de lavagem, embalagens e 

outras águas geradas durante o tratamento são considerados resíduos perigosos. Entregue 

esses resíduos a um estabelecimento ou empresa registada, de acordo com a legislação atual. 

Não o deite para o solo ou a terra, águas superficiais nem para qualquer tipo de esgotos. 
13.2 Embalagem 

Durante o tratamento, são considerados resíduos perigosos. Entregue esse lixo para um 
estabelecimento ou empresa registrada, de acordo com a legislação vigente. Não solte em 
solo ou terra, águas superficiais ou qualquer sistema de esgoto. 

 

 
 
 

 
 

 
 
12.2 Persistência e degradabilidade: Diflubenzuron. Não há informações sobre a 

biodegradabilidade das substâncias presentes. Não há informações sobre a degradabilidade 

das substâncias presentes. Não há informações disponíveis sobre a persistência e 

degradabilidade do produto. 

 
12.3 Potencial de bioacumulação Nada indica até o momento que o produto seja 

bioacumulável. Fator de bioconcentração de Diflubenzurão (FBC): 320 

 
12.4 Mobilidade no solo: Não há informações disponíveis sobre a mobilidade do solo. O 

produto não deve ter permissão para entrar em esgotos ou cursos de água. Evite a 

penetração no solo. 

 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB. Não há informações disponíveis sobre a 

avaliação PBT e vPvB do produto. 

 

12.6 Outros efeitos adversos. Não há informações disponíveis sobre outros efeitos adversos 

ao meio ambiente. 
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SEÇÃO 15. Regulamentos. 

15.1 Regulamentos e legislação sobre segurança, saúde e meio ambiente 

específico para a mistura. 

Produto autorizado com número de registro / autorização: 1680s 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

Acuático agudo Cat 1 

Acuático crónico Cat 1 

Elementos de rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1272/2008 

 
 

 SEÇÃO 14. Instruções de transporte.  
 
 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Número 

ONU 

UN3077 UN3077 UN3077 UN3077 

14.2. 

Designação 
 
oficial de 

transporte 

Substância 
sólida perigoso 

para meio 

(contém 

diflubenzurão) 

Substância 

sólida perigoso 

para meio 

(contém 

diflubenzurão) 

Substância 

sólida perigoso 

para meio 

(contém 

diflubenzurão) 

Substância sólida 

perigoso para 

meio (contém 

diflubenzurão) 

14.3 Classe (s) 

de mercadoria 

perigoso. 

Marcação 

9 9 
 

 
 

9 9 
 

 
 

14.4 Grupo de 

embalajem 

III III III III 

14.5 Pereigoso 

para o meio 

ambente 

SIM SIM SIM SIM 

14.6 Precauções 

Particulares 

Para os usuários 

Número de 

identificação de 

perigos: 90 

Número de 

identificação de 

perigos: 90 

  

Formato de vendas: embalagem combinada. Isenção para quantidades limitadas: 
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Pictogramas 
 
 
ATENÇÃO Frases de perigo em conformidade com o regulamento (CE) n.º 1272/2008: H410 

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. Frases de precaução em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 

 
15.2 Avaliação da segurança química: Nenhum relatório de segurança química foi 

elaborado. Informações sobre o manuseio do produto podem ser encontradas nas seções 7 e 

8 do Ficha de dados de segurança. 

SEÇÃO 16. Outras informações. 

Declaração das frases H especificadas no capítulo 3 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. 

Fontes dos dados usados para preparar a tabela: 

RD 3349/1983. 

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão atual 

respectivamente. 

Regulamento 528/2012 

Regulamentos de transporte de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão válido 

respectivamente. 

Regulamento (UE) 2015/830. 

Regulamento (UE) n.o 1272/2008. 

 
As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança foram elaboradas de acordo   

COM  O  REGULAMENTO  (UE)  2015/830  DA  COMISSÃO  de  28  de  maio  de  2015 que 

estabelece O Regulamento (CE) no 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho é 

alterado,relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias e misturas 
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QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A 
Derio Bidea, 51, 48100 Munguía 

Vizcaya, SPAIN 
Tel. 946 741 085 

 

Fax 946 744 829 
 
 

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE 

+34 946741085 

Chemicals (REACH), que cria a Agência Europeia de Substâncias e Preparações Produtos 

Químicos, a Diretiva 1999/45 / CE é alterada e o Regulamento (CEE) n.º 793/93 é revogado 

do Regulamento (CE) n. o 1488/94 do Conselho e da Diretiva 76/769 / CEE do Conselho e 

Directivas 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE e 2000/21 / CE da Comissão. 

As informações nesta folha de dados de segurança do produto são  baseadas  nos 

conhecimentos e leis atuais vigor da CE e nacional, na medida em que as condições de  

trabalho dos utilizadores estejam fora do nosso conhecimento e controle O produto não deve ser 

utilizado para outros fins que não os especificados, sem antes ter uma instrução escrita, de    

seu manuseio. É sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas apropriadas para 

cumprir com os requisitos estabelecidos nas leis 


