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1. Designação de substância/preparação e empresa

DIPEL WP - Insecticida
Empresa:
Agroquisa – Agroquímicos, S.A.
Rua dos Navegantes, 48-53
1200-732 LISBOA
Tel: 213928300
Fax: 213901054
Telefones de Emergência:
Número Nacional de Emergência: 112
Centro de Informação Anti-Venenos: 808250143

2. Composição/Informações sobre os componentes
Ingredientes
Bacillus thuringiensis
var. kurstaki

Concentração
3,2 %

Nº CAS
68038-71-1

Simbolo EC
-

3. Identificação dos Perigos
Inalação: n.d.
Contacto com a pele: n.d.
Contacto com os olhos: irritante.
Efeitos Gerais: pode ocorrer irritação ocular em caso de contacto com os olhos. Uma
inalação prolongada do pó pode causar dificuldades respiratórias.

4. Primeiros Socorros
Ingestão
Remover da fonte de exposição. Se ocorrerem sinais de toxicidade, procurar assistência
médica.
Contacto com os olhos
Remover da fonte de exposição. Lavar os olhos imediata e abundantemente com água
limpa durante, pelo menos, 15 minutos. Se a irritação persistir, consultar um médico.
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Contacto com a pele
Remover da fonte de exposição. Lavar imediata e abundantemente com água abundante
e sabão.
Inalação
Remover a vitima para o ar livre. Consultar um médico.

5. Medidas de Combate a Incêndios
Meios de extinção
Utilizar os meios adequados para eliminar o foco de incêndio.
Produtos de combustão potencialmente perigosos
Equipamento e procedimento de protecção
Usar vestuário de protecção e utilizar um aparelho de protecção respiratória autónomo.

6. Medidas a tomar em caso de fuga acidental

Precauções ambientais
Métodos de limpeza
Recolher o material em contentores apropriados. Evitar a acumulação de poeiras. Ventilar
e lavar a área contaminada.

7. Manuseamento e Armazenagem
Manuseamento
Armazenagem
O produto deve ser armazenado de acordo com a legislação local. Manter o produto na
embalagem original, em lugar fresco, seco e bem ventilado. Proteger de temperaturas
excessivas e do frio.
Precauções especiais
Lavar as mãos e face após manuseamento do produto.
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8. Controlo da Exposição/Protecção individual
Medidas de ordem técnica
Utilizar a ventilação local.
Protecção respiratória
Utilizar aparelho de protecção respiratória, com filtro de partículas de alta eficiência.
Protecção das mãos/pele
Usar vestuário adequado que cubra bem o corpo (impermeável). Utilizar luvas de
protecção.
Protecção dos olhos/face
Utilizar viseira de protecção sempre que se preveja a exposição ao produto.
Outras protecções
Protecção total durante as operações que envolvam a ocorrência de poeiras.

9. Propriedades Físico-químicas
Aspecto:
Cor:
Odor:
Solubilidade na água:
pH:
Ponto de congelamento:
Ponto de ebulição:
Pressão de vapor:
Densidade de vapor:
Velocidade de evaporação:

pó fino
creme
característico
Suspensão e parcialmente solúvel em água
4 - 6.5
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
n.d.

10. Estabilidade e Reactividade
Estabilidade química:
n.d.
Materiais a evitar
Materiais alcalinos.
Produtos de decomposição perigosa:
n.d.
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11. Informação Toxicológica
Toxicidade aguda
Oral (produto técnico)
LD50 (rato) > 4000 mg/kg
LD50 (ratazana) > 10000 mg/kg
LD50 (cão) > 400 mg/kg
Dermal
n.d.
Inalação
Não letal em estudos de inalação com ratos, para concentrações de 5,26 mg/L/4h
Contacto com a pele
n.d.
Contacto com os olhos
Pode produzir irritação moderada nos olhos.
Sensibilização dermal
Não é sensibilizante para o porquinho da Índia.

12. Informação Ecológica
n.d.

13. Considerações sobre a eliminação
Não contaminar os lagos, vias fluviais e poços com o produto ou recipiente usado. As
embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à sua
recolha.

14. Indicações relativas ao Transporte
Não aplicável.
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15. Informação sobre regulamentação
Produto ISENTO de classificação.

16. Outras informações
Edição Nº 1
Este documento contém informação importante para a garantia de segurança na
armazenagem, manuseamento e utilização deste produto. Assim, deverá ser acessível
aos trabalhadores envolvidos e aos responsáveis pela segurança.

NOTA: As informações apresentadas reflectem o nosso melhor conhecimento à data da
presente edição, dizendo respeito ao produto e podendo não ser válidas em formulações
com outros produtos. A responsabilidade da sua utilização pertence aos utilizadores.
As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de
vista da protecção e segurança do Homem e do ambiente, não podendo ser encaradas
como especificações do produto.

Revisão: 01/2005

FS – DIPEL WP

01/03/2005

