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Data da revisão: 28/November/2002
Numero FISPQ: 632

1 - Identificaç ão do produto e da empresa

Nome do produto: RACUMIN PÓ

Nome da empresa: Bayer CropScience - Environmental Science

Endereç o: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 2 andar - Jd. São Luis, São Paulo - SP, CEP
05804-902
Endereç o da fá brica : Estrada Boa Esperanç a, 650. CEP 26110-100 - Belford Roxo - RJ

Telefone da empresa: 0800-179966

Telefone para emergências: 0800-243334

Fax: (11) 3741-7869

E-mail: saude.ambiental@bayercropscience.com
homepage : www.saudeambiental.com.br

2 - Composiç ão e informaç ões sobre os ingredientes
Tipo: Preparado

Natureza química: Não aplicá vel.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome químico ou gené rico de cada ingrediente que contribua para o perigo: Observar item
abaixo

Concentraç ão ou faixa de concentraç ão de cada ingrediente que contribua para o perigo:
Observar item abaixo

Classificaç ão e rotulagem de perigo dos ingredientes que contribuem para o perigo:
Preparaç ão conté m
Cumatetralil
% em peso: 0,75
Nº CAS: 5836-29-3   /   Índice Nº: 607-059-00-7
símbolo de perigo: T+
Nº EINECS: 227-424-0
frases R: 27/28-48/24/25-52/53

3 - Identificaç ão de Perigos

Perigos mais importantes: Não são conhecidos perigos especiais

Efeitos do produto:

Perigos específicos: Não aplicá vel.
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4 - Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros:
Afastar o sinistrado da zona de perigo. Em perigo de síncope, deitar e
transportar o sinistrado em posiç ão lateral está vel. Despir imediatamente o vestuá rio molhado ou
contaminado.

Contato com a pele: Lavar imediatamente a pele com á gua e sabão abundante.

Contato com os olhos: Lavar bem os olhos com á gua. Consultar um oftalmologista.

Ingestão: Informar imediatamente o mé dico do serviç o de urgência.

Proteç ão do prestador de socorros e/ou notas para o mé dico: INSTRUÇÕ ES PARA O MÉDICO:
Indicaç ões sobre a toxicologia, ver Capítulo 11.
Pertenç e ao grupo químico da substâ ncia ativa mencionada no Capítulo 2:
Derivado de hidroxicumarina.
Sintomas de intoxicaç ão: maior tendência a hemorrogais, hematuria, prolongamento do tempo de
protrombina, dores abdominais, anemia, choque.
Medidas terapêuticas: Primeiros socorros, descontaminaç ão, administraç ão de antídotos e, em
casos graves, transfusão sanguínea.
Antidoto: vitamina K1

5 - Medidas de combate a incê ndio

Meios de extinç ão apropriados: Jato de á gua pulverizada, CO2, pó  extintor, espuma, areia.

Proteç ão dos bombeiros: Combater o incêndio na fase inicial, desde que isso não seja perigoso.
Utilizar proteç ão respirató ria.
Em recintos bem ventilados: má scara integral com filtro de combinaç ão, por exemplo ABEK-P2
(não protege contra o monó xido de carbono!)
Em recintos fechados: aparelho isolante (aparelho respirató rio independente do ar circundante).
Represar a á gua de extinç ão.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauç ões pessoais:
Manter afastadas pessoas não participantes.

Remoç ão de fontes de igniç ão: Afastar fontes de igniç ão

Controle de poeira: Evitar formaç ão de poeira.

Prevenç ão da inalaç ão e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar equipamento de
proteç ão individual adequado. Assegurar ventilaç ão adequada.

Precauç ões ao meio ambiente:
Não deixar penetrar na canalizacão ou em cursos de á gua.

Mé todos para limpeza:
Recolher o material derramado com produto ligante do pó  ou utilizar aspirador adequado. Evitar a
formaç ão de pó . Dispor o produto recolhido em recipientes que possam ser fechados. Para limpeza
do chão e objetos contaminados por este produto, utilizar com um pano úmido. Dispor o material de
limpeza també m em recipientes que possam ser fechados.

Prevenç ão de perigos secundá rios: Embalagens vazias não devem ser reutilizadas.
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7 - Manuseio e armazenamento

Manuseio:

Medidas té cnicas:

Prevenç ão de incêndio e explosão: Adotar medidas preventivas contra a formaç ão de
misturas explosivas. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de faísca - Não fumar.

Precauç ões para manuseio seguro: Em caso de manipulaç ão do produto descoberto, evitar
a propagaç ão de pó s mediante aspiraç ão local. Tomar as medidas de precauç ão
necessá rias para a detênç ão do produto e da á gua de extinç ão.

Orientaç ões para manuseio seguro: Assegurar ventilaç ão adequada no local de trabalho.

Armazenamento:

Medidas té cnicas apropriadas: Manter o recipiente bem fechado. Em caso de armazé ns
maiores, deverão ser seguidas as instruç ões na NBR 9843.

Condiç ões de armazenamento:

Adequadas: Por razões de seguranç a da qualidade, armazenar em lugar seco. Sensível ao
odor. Guardar separado de substâ ncias que exalam odor. Manter afastado de alimentos e
bebidas incluindo os para animais.

Produtos e materiais incompatíveis: Não aplicá vel

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Materiais apropriados para os recipientes: LDPE (polietileno de baixa
densidade).

8 - Controle de exposiç ão e proteç ão individual

Equipamento de proteç ão individual apropriado:

Proteç ão respirató ria: Má scara de pó  fino (classe P1)

Proteç ão das mãos: Luvas de proteç ão para produtos químicos

Proteç ão dos olhos: Óulos de proteç ão.

Proteç ão da pele e do corpo: Utilizar vestuá rio de proteç ão apropriado.

Medidas de higiene: Cuidar da higiene na zona de trabalho. Evitar o contato com o produto. Mudar
o vestuá rio fortemente contaminado ou umectado. Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do
trabalho.

9 - Propriedades físico-químicas

Estado físico: Só lido

Forma: Pó  de contato

Cor: Azul
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Odor: Pouco característico

pH: Não aplicá vel.

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanç as de estado físico:
Não aplicá vel

Ponto de fulgor: Não aplicá vel

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicá vel

Densidade: Não aplicá vel

Solubilidade (com indicaç ão do(s) solventes(s)): Insolúvel em á gua.

Outras informaç ões:
Perigo de explosão do pó : explosivo em forma de pó  (tubo Hartmann modificado, igniç ão por faísca
permanente).
Combustibilidade de substâ ncias só lidos: BZ 2 = breve inflamaç ão e rá pida extinç ão (VDI 2263).
Volume aparente, a granel: aprox. 200 ml/100 g
Volume aparente, comprimido: aprox. 130 ml/100 g

10 - Estabilidade e reatividade

Condiç ões específicas:

Instabilidade: Não disponível.

Reaç ões perigosas: Não se observam reaç ões perigosas em caso de manipulaç ão adequada.

Produtos perigosos da decomposiç ão: Não disponível.

11 - Informaç ões toxicoló gicas

Informaç ões de acordo com as diferentes vias de exposiç ão:

Toxicidade aguda:
DL50 oral, ratazana: aprox. 5000 mg/kg (Bayer)
DL50 dé rmica, ratazana: > 5000 mg/kg (Bayer)

Efeitos locais:
Irritaç ão da pele/coelho: não irritante (Bayer)
Irritaç ão das mucosas/coelho: não irritante (Bayer)

Efeitos específicos: Maior tendência a hemorragias; hematúria; prolongamento do tempo de
protrombina; dores abdominais; anemia; choque.

12 - Informaç ões ecoló gicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:
Toxicidade para os peixes: (ingrediente ativo)
CL50: Aprox. 1000 ppm (96 h); Guppi (Lebistes reticulatus) (Bayer)
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13 - Consideraç ões sobre tratamento e disposiç ão

Mé todos de tratamento e disposiç ão:

Produto: No tratamento e disposiç ão do produto; de seus restos e de embalagens usadas;
deve-se atentar para a legislaç ão local; estadual e nacional. No caso de grandes quantidades de
produto inutilizá veis, examinar se é  possível uma reciclagem mecâ nica (eventualmente consultar
o fabricante/fornecedor). Embalar e fechar pequenas quantidades de produto, etiquetá -los e,
observando as instruç ões das autoridades locais, levá -los para uma central de incineraç ão
adequada.

Restos de produto: Tratar conforme o produto.

Embalagens usadas: Tratar conforme o produto observando-se as recomendaç ões da
legislaç ão local para descarte de embalagens usadas.

14 - Informaç ões sobre transporte

Tipo: Produto não perigoso

Regulamentaç ões Nacionais e Internacionais :

TRANSPORTE TERRESTRE : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislaç ão
vigente

TRANSPORTE AÉREO : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislaç ão vigente

TRANSPORTE MARÍTIMO : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislaç ão
vigente

15 - Regulamentaç ões

Regulamentaç ões:

Regulamentos Nacionais: Lei 6360 de 23/09/76 e Decreto79094 de 05/01/77 e Portaria 321 de
28/07/97

Informaç ões sobre riscos e seguranç a conforme escritas no ró tulo:
Não é  necessá rio etiquetagem segundo as diretivas da CEE.
Valor MAK: Comunidade Alemã de Investigaç ão (DFG), Comunicaç ão 37 (2001):
valor-limite geral para o pó
(parte que pode entrar nos alvé olos pulmonares A;
até  agora, pó  fino): 1,5 mg/ m3 A
valor-limite geral
(parte inalá vel E; até  agora, pó  total): 4 mg/m3 E

Classe de Armazenagem VCI  : 11
(LGK : Classificaç ão de acordo com a lei alemã de armazenagem)

Classe de perigo à á gua : 2 - Perigoso às á guas
(WGK : Classificaç ão de acordo com a lei alemã das á guas)

Observar regulamentaç ão local
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16 - Outras informaç ões

A presente FISPQ foi elaborada com base em informaç ões contidas na MSDS nº809326 da Bayer AG
revisada em 24/04/2002.

WGK = Classificaç ão de acordo com a lei alemã das á guas (segundo o Apêndice 4 VwVwS)

Uso do produto : Rodenticida
Indicado para o controle de camundongos, ratos e ratazanas em á reas urbanas e rurais.

Esta Folha de dados de seguranç a é  vá lida para a manipulaç ão do produto durante a sua fabricaç ão,
transporte e armazenagem. Observar as instruç ões sobre o modo de emprego durante a aplicaç ão.

Bayer CropScience - Environmental Science


