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FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
 

Segundo Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)  

Data / Actualização do 14 de março de 2010. Rev:01. 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

1.1. Identificação do preparado  
 

 MASTERFLY   
1.2. Uso del preparado: 

 
Uso comercial: Insecticida aerosol para insetos voadores.  Utilização pelo público em geral 
 

1.3. Identificação da Empresa 
 
Química de Munguia 
Derio Bidea, 51 
48100 Munguia España 
Tel. 94 674 1 85 
e-mail: info@quimunsa.com 
ROESB: 0044 CAV 
 

1.4. Número de telefone de emergencia 
 
Telf: (94) 6741085 (Disponible solo en horas de oficina) 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS DA PREPARAÇÃO 
 

2.1. Classificação da substância ou da mistura  
 
 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
Aerossóis .Cat. 1. 
Irritante para a pele. Cat. 2 
Toxicidade para órgãos específicos (exposição única).Cat. 3 
Aquáticos, Acuático agudo Cat 1 
Aquáticos  crônicoCat 1 

  
 2.2. Elementos do rótulo 

 
Elementos de rotulagem em conformidade com o Regulamento Reglamento (EC) No 1272/2008 
Pictogramas: 
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Palavra de advertência 

 
PERIGO 
 

      Termos de perigo com os regulamentos (CE) nº 1272/2008: 
H222  Aerossol extremamente inflamable. 
H229 Recipiente sob pressão. Você pode explodir se aquecido 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H336 Pode provocar sonolência e vertigens,  
H410 Muito tóxico para os organismos acuáticos 
EUH208 Contém “permetrina”. Pode provocar uma reacção alérgica 
 
Frases de prudência em conformidade com o regulamento (CE) nº 1272/2008: 
P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar. 
P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 
P251: Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 
P410: Manter ao abrigo da luz solar. 
P412: Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. 
P271+261: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  

P280+P264 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
Lavar cuidadosamente após manuseamento. 
P403+P233+P405: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.  

Armazenar em local fechado à chave. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em ... 
 

2.3. Outros perigos: --- 
 
 
3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 

Descrição Química Nº CAS % w/w 
Classificação de acordo regulação 

(UE) No. 
1272/2008 [UE-GHS/CLP] 

Permetrina 52645-53-1 0.2 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Tetrametrina 7696-12-0 0.2 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Butoxido de 
piperonilo 

51-03-6 0.4 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Isopropanol 67-63-0 <40 
Eye Irrit. 2 H319, 
Flam. Liq. 2 H225, 
STOT SE 3 H336, 
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[Asp. Tox. 2 H305] 
Hidrocarburos 

ricos en C3-C4 (glp) 
(1,3-butadieno<0.1%) 

68512-91-4 >30 
Gas inflam. 1 
Gas a pres. 
H 220 H280 

 
Enunciado completo de las frases H y EUH: véase el Capítulo 16. 

 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
4.1. Primeiros socorros 

 
Remover rapidamente a pessoa da área contaminada. 
Remova a roupa contaminada. 
Lavar os olhos com abundante água pelo menos 15 minutos. Não se esqueça de remover as 
lentes de contato. 
Lavar a pele com sabão e água, sem esfregar.Controle la respiración, si fuera necesario, 
respiración artificial.  
Mova ao intoxicado para o hospital, levando se for possível, o rótulo ou o recipiente do 
producto. 

NUNCA DEIXE SOZINHO O PACIENTE EM NENHUM CASO. 

 
4.2. A intoxicação pode causar 

 
Irritação dos olhos, pele e vias respiratórias e gastrointestinal. 
Doenças do sistema nervoso central. 

 
4.3. Aconselhamento terapêutico 

 
Em caso de ingestão avaliar o desempenho de endoscopia. controle Glicernia e cetonúria  
EM CASO DE ACIDENTE, CHAME AO CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS: 808 250 143 

 
 

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 
 

5.1. Meios de extinção: 
 
Meios adequados de extinção: Extinção por espuma, pó, CO2 ou água pulverizada. 
Agentes de extinção inadequados.: Não usar jatos de água para combater o fogo, só para 
refrescar e áreas de embalagem próximos à fonte de calor. 

 
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Não respirar os vapores. Usar máscaras 

com filtros para orgânicos ou equipas autónomas para locais fechados. 
 
 
 
6. MEDIDAS CONTRA DERRAMAMENTO ACIDENTAL. 
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6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Nenhuma ação que envolva risco pessoal ou sem formação adequada deve ser feito. Não fique 
pessoal desnecessário e desprotegido. pessoal adequado (consulte a Secção 8).  

 
6.2. Precauções ambientais: 

Evite a dispersão do produto derramado e entre em contato com o solo, cursos de água, fossas e 
esgoto. Informar as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, 
vias fluviais, terra ou ar). 

 
6.3. Métodos e materiais de limpeza 

Coletar em grandes quantidades em recipientes, o resto, recolher com o material adequado e 
eliminar de acordo com a legislação vigente para resíduos perigosos.Lave pequenas 
quantidades com água e elimine de acordo com a legislação vigente. 

 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

7.1. Precauções para manipulação segura: 
Antes de usar o produto, leia atentamente o rótulo. 
Para evitar riscos para as pessoas e o Meio Ambiente, siga as instruções.. 
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan 
alimentos. 
Não aplicar aos alimentos ou utensílios para cozinhar  
Ventilar adequadamente antes de entrar no recinto. 
Evitar o contacto com superfícies tratadas.  
Não se aplicam aos parques infantis, jardins de infância e creches. 
Contém “permetrina”. Pode provocar uma reacção alérgica 
Modo de emprego: aplicação directa em superfícies, tais como quadros superiores das portas, 
caixilhos de janelas, altas áreas de paredes, prateleiras.  
Não ser aplicado via aérea.  
não se aplica com dispensador de dosagem contínua automática ou descontínua,  
ou utilizar válvulas de medição que permitam pulverizações periódicos ao longo do tempo. 

 
7.2. Armazenagem: 

                Recipiente sob pressão. Mantenha-o fora da exposição do sol e não expor a temperaturas 
superiores a 50 ° C Não furar ou queimar, mesmo após o uso. Não vaporizar para uma  
chama aberta ou corpos incandescentes. Manter afastado qualquer fonte de ignição fumar.   
Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não    
respirar os vapores. 

 
 

7.3. Usos específicos  
 Insecticida aerosol para insetos voadores. Utilização pelo público em geral 

 
 

8. LÍMITES DE EXPOSIÇÃO E EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL 
 

8.1. Valores límite da exposição: 
Sem aplicação 

 
8.2. Equipamentos de proteção individual 
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          Protecção respiratória: 

Usar máscara com filtro para produtos orgânicos. EN 136, 140 y 405 e filtro EN 149 y 143 
 

           Protecção das mãos: 
     Luvas de protecção contra produtos químicosNitrilo, EN420 y EN 374 

 
          Protecção dos olhos: 

Óculos de segurança com proteção lateral(EN 166, 167,168) 
 

          Geral de segurança e higiene: 
          Lave as mãos após manusear o produto e antes de comer, beber e / ou fumar. 
          Rotineiramente lavar roupa e equipamento de protecção para remover os contaminantes. 
          Descarte as roupas e sapatos contaminados que não pode ser limpo. 
 
9. Propriedades físicas e químicas 
 

9.1. Informações sobre as propriedades físico-químicas 
 
Estado físico: Líquido transparente. 
Cor:   Ambarino. 
Odor:                                        Característico 
Densidade: 0.8 gr/cm3 a 20 ºC 

          Ponto de fusco:                         N.A.  
Punto de ebulição: 150-200 ºC 
Pressão de vapor: < 5 mm de Hg 
Solubilidade em água: emulsão grosseira 
Solubilidade em solventes:     Miscível com muitos solventes orgânicos 

                          Compatibilidade:                     Com a maioria dos pesticidas, excepto os alcalinos, os ácidos, 
as bases e os agentes oxidantes. 

 
 

 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 
10.1. Condições a evitar 

Evitar o contacto com ácidos e alcalinos. 
 

10.2. Produtos de decomposição perigosos 
A decomposição térmica produz fumos tóxicos, por isso, em caso de incêndio ou combustão, 
evitar a aspiração dos gases da combustão. 

 
 
11. INDICAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Producto: Extremamente inflamável, irritante e perigoso para o ambiente. 
DL50 oral ratazana:  215 g/kg. 
DL50 dérmica coelhos: >1000 g/kg. 
CL50 inalação ratazana:       342 g/m3. 
Irritaçao dos olhos:              Irritante 
Irritação da pele:              El contacto prolongado puede provocar dermatitis 
Irritação pela inalação:  Irritação debil do tracto respiratório superior.. 
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A dose de utilização não mostra mutagénese, carcinogénese e teratogênese. Nota: Valores 
estimados para o produto. 

 
 

12. INFORMAÇÃO ECOTÓXICA 
 

12.1. Evite contato com água da chuva ou água subterrânea. 
 
12.2. Persistência e degradabilidade: não disponível 

 
12.3. Bio-acumulação  
Nada até agora indica que o produto é bioacumulável. 

 
12.4. Mobilidade no solo: não disponível 

 
 

13. INDICAÇÕES ACERCA DA ELIMINAÇÃO 
 

13.1. Producto 
A eliminação de grandes quantidades devem ser realizados por empresas acreditadas. Não 
verter na proximidade de rios, mares, lagos, poços ou de esgotos  
 

13.2. Recipientes 
Utilização pelo público em geral: Exclua o conteúdo e / ou o seu recipiente de entrega em uma 
recolha selectiva de resíduos perigosos habilitado em seu município  

 
 

14. OBSERVAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
 
 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Número 
ONU 

UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 

14.2.  
Nome 
apropriado para 
o transporte 

Aerossóis 
inflamáveis. 
 

Aerossóis 
inflamáveis. 

Aerossóis 
inflamáveis. 

Aerossóis 
inflamáveis. 

14.3 Classe de 
mercadorias 
perigosas. 
Rotulagem 

2 2 
 

2 
 

2 
 

14.4 Grupo de 
embalagem 

--- --- --- --- 

14.5 Riscos 
ambientais 

SIM SIM SIM SIM 

14.6 Precauções 
especiais para os 
usuários. 

    

 
Formato de venda: embalagem combinada. Isenção para quantidades limitadas: 
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15. REGULAMENTAÇÕES 
 

15.1. Regulamentos e legislação em matéria de saúde, segurança e específico para a mistura. 
Autorizado pelo RD 3349/1983, de 30 de Novembro, o produto pelos regulamentos sanitários 
para a produção, comercialização e utilização de pesticidas seja aprovado.  

 
Elementos de rotulagem em conformidade com o Regulamento(EC) No 1272/2008 

Pictogramas: 
 

  
 
Palabra de advertencia:  
PERIGO 
 
Termos de perigo com os regulamentos (CE) nº 1272/2008: 
H222  Aerossol extremamente inflamable. 
H229 Recipiente sob pressão. Você pode explodir se aquecido 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H336 Pode provocar sonolência e vertigens,  
H410 Muito tóxico para os organismos acuáticos 
EUH208 Contém “permetrina”. Pode provocar uma reacção alérgica 
 
Frases de prudência em conformidade com o regulamento (CE) nº 1272/2008: 
P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar. 
P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 
P251: Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 
P410: Manter ao abrigo da luz solar. 
P412: Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. 
P271+261: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  

P280+P264 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
Lavar cuidadosamente após manuseamento. 
P403+P233+P405: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
Armazenar em local fechado à chave. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em .... 

 
15.2. Avaliação da segurança química: 

Não foi feito relatório de segurança química. 
Notas sobre o manuseio do produto são encontrados nos parágrafos 7 e 8 da ficha de dados de 
segurança. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Fontes dos dados utilizados na elaboração da ficha de dados: 
 

RD 473/2014 em geradors aerossóis 
RD 3349/1983. 
Directiva CE 67/548/CE y RD 255/2003 na versão atual. 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão atual. 
respectivamente. 
Os regulamentos de transporte, de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão atual. 
respectivamente. 
 
Declaração das frases R e H especificado no capítulo 3 

 
 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

   H220 Gás extremamente inflamável. 
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. 

              H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H305 Pode ser nocivo por ingestão e penetração nas vias respiratórias 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H302 Nocivo por ingestão. 
H332 Nocivo por inalação. 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

 
 

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  
℡ 902 190 100 

www.quimunsa.com 
info@quimunsa.com 

 


