FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
FROSTGARD
IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMRESA
Identificador do produto
Nome do produto

FROSTGARD

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilização
Anti condensante, uso agrícola
Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Empresa
CUSTOM AGRICULTURAL FORMULATORS
P.O. BOX 26104
FRESNO, CA 93729
Distribuído por

Número telefone de emergência

Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 6 – 5º Esq.
1700-036 Lisboa – tel. 217 998 440
808 250 143 – CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS
112 Número nacional de emergência

COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
A formulação deste produto é um segredo comercial: no entanto é facultada informação sobre perigo para a
saúde, perigo físico, primeiros socorros e informação de precaução.

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS
Estabilidade

Estável

Incompatibilidade

Substâncias cáusticas
Calor excessivo

Solubilidade

Solúvel

Aparência

Liquido azul/verde

DADOS SOBRE INCÊNDIO E EXPLOSÃO
Ponto de inflamação

Não inflamável > 200ºF

Autoignição

NA

Meios de extinção

Meios necessários para controlar fonte primária do fogo. Usar
químico seco, CO2, água pulverizada, nuvem ou espuma de álcool.

Procedimentos especiais de combate
Manter afastadas pessoas não necessárias. Isolar a área e negar
entrada. Manter afastado de áreas baixas. Produtos de
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decomposição térmica são perigosos e/ou tóxicos. Reações com
metais podem libertar gás hidrogénio que é inflamável.

EFEITOS FISIOLÓGICOS E DE SAÚDE
Órgãos afetados

Na possibilidade de exposição excessiva crónica, este produto pode
afetar olhos, pele, sistema nervoso central, sistema cardiovascular,
gastrointestinal e sistema respiratório.

Dados de potencial cancerígeno

Ingredientes não listados

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS
Olhos

Lavar cuidadosamente os olhos com água limpa durante pelo
menos 15 minutos. Se a irritação persistir, procurar atenção
médica.

Pele

Lavar cuidadosamente com água limpa. Se a irritação persistir,
procurar atenção médica.

Inalação

Este produto tem uma pressão de vapor baixa e não tende a
volatizar. Nuvens de pulverização deste produto devem ser evitadas
ou devem ser usados vestuário ou equipamento de proteção.

Ingestão

São possíveis danos severos se este produto for ingerido. Realizar
primeiros socorros conforme indicado. Procurar ajuda médica
imediatamente. Contatar o centro anti venenos local para
informação adicional.

EQUIPAMENTO PROTECÇÃO
Deve ser requerido e providenciado aos empregados o uso de óculos de segurança contra salpicos quando
em utilização deste produto ou qualquer outro produto químico. Evitar contacto com a pele. Usar luvas
impermeáveis apropriadas para o tipo de tarefa a realizar.

PROTECÇÃO AMBIENTAL
Impacto ambiental

Este produto, quando usado de acordo com o rótulo, não se prevê
que provoque efeitos significativos no ambiente.

Precauções em caso de derrame

Conter derrame. Absorver com material inerte.

Método de eliminação resíduos

Eliminar embalagens vazias de acordo com as práticas locais e
nacionais regulamentadas.

A informação apresentada revela o nosso nível atual de conhecimento e pretende descrever o produto desde
o ponto de vista da sua segurança. Esta informação, por isso, não representa uma garantia expressa ou
implícita sobre as suas propriedades específicas.
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