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Ficha de Segurança de acordo com Regulamento (EU) nº 2015/830. 

 
Classificação e Rotulagem de acordo com Regulamento para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de 
Preparações perigosas. 
 
 

1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificador do produto: Pool – Algicide; Algicida 

 

1.2 Utilização da preparação: Produto utilizado em piscinas para prevenção do aparecimento de algas na 
água. 
 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:  

GREENDET, LDA 

Urbanização do Cardal, lote 6 

Pedrulha  

3025-007 Coimbra 

 

Tel: + 351 239 952 216 

Fax: + 351 239 952 216 

E-mail: geral@greendet.pt 

Web: www.greendet.pt 

 

1.4 Número de telefone Emergência (Serviço de informação para casos de intoxicação):  

Centro de informação Antivenenos: 808 250 143 (24 horas) 

 
 
 

2. Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura: 
 
Classificação (REGULAMENTO (CE) n° 1272/2008): 
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda por ingestão, Categoria 4, H302 
Aquatic Acute 1: Perigosidade aguda para o meio ambiente aquático, Categoria 1, H400 
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves, Categoria 1, H318 
Skin Corr. 1B: Corrosão cutânea, Categoria 1B, H314 
 

2.2 Elementos do rótulo: 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) n° 1272/2008): 
 
 
Pictogramas de perigo: 

 

 
 

Palavras sinal:  
Atenção, perigo 
 

mailto:geral@greendet.pt
http://www.greendet.pt/
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2. Identificação dos perigos (continuação) 

2.2 Elementos do rótulo: 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) n° 1272/2008): 
 
Advertências de perigo: 
H302: Nocivo por ingestão. 
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
 
Recomendações de prudência: 
P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento. 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. 
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. 
P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou 
embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. 
 

2.3 Outros perigos 

Não aplicável 

 
 
 

3. Composição/Informação sobre os componentes 

3.1 Substâncias: Não aplicável 

 

 Mistura:  

Denominação química 
% 

(p/p) 

Classificação 
Nº CAS 

Nº CE 
Registo Reg nº 1272/2008 

Compostos de amonio quaternario, 

benzil-C12-16-alquildimetil, cloretos 
< 40 H302+H312; H400; H314  68424-85-1 270-325-2 

 

 
 
 

4. Medidas de Primeiros Socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 
 
Em caso de inalação Trata-se de um produto que não contém substâncias classificadas como 

perigosas por inalação, no entanto, no caso de sintomas de intoxicação é 
recomendado retirar o afectado do local de exposição e proporcionar ar 
fresco. Solicitar cuidados médicos se os sintomas agravarem ou persistirem 
 

Em caso de contacto 
com a pele 
 

Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona 
afectada com água fria abundante e sabão neutro. Em caso de afecção 
grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou 
congelação, não se deve tirar a roupa pois poderá agravar a lesão se esta 
estiver colada à pele. Caso se formem bolhas na pele, estás não se devem 
rebentar pois aumentaria o risco de infecção. 
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4. Medidas de Primeiros Socorros (continuação) 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 
 
Em caso de contacto 
com os olhos 
 

Enxaguar os olhos com água em abundância à temperatura ambiente pelo 
menos durante 15 minutos. Evitar que o afectado esfregue ou feche os olhos. 
No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas 
sempre que não estejam coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia 
produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve 
consultar um médico o mais rapidamente possível com a FDS do produto. 
 

Em caso de ingestão Solicitar assistência médica imediata, mostrando a FDS deste produto. Não 
induzir o vómito, porque a sua expulsão do estômago pode provocar danos 
na mucosa do tracto digestivo superior e a sua aspiração, ao tracto 
respiratório. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de 
que tenham sido afectadas na ingestão. No caso de perda de consciência 
não administrar nada por via oral até supervisão de um médico. Manter o 
afectado em repouso. 
 

 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:  

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11. 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:  

Não relevante. 

 
 
 

5. Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção:  
Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. No caso de 
inflamação como consequência da manipulação, armazenamento ou uso indevido, utilizar 
preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), de acordo com o Regulamento de instalações de 
protecção contra incêndios. NÃO É RECOMENDADO utilizar jato d’água como agente de extinção. 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: 

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reacção que 
podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde. 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e 
equipamento de respiração autónomo. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos 
de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, etc.) conforme a Directiva 89/654/EC. 

 
 
 

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: 
Isolar as fugas sempre que não representar um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta 
função. Perante a exposição potencial com o produto derramado, é obrigatório o uso de elementos de 
protecção pessoal. Evacuar a zona e manter as pessoas sem protecção afastadas. 
 

6.2 Precauções a nível ambiental: 

Não enviar os resíduos para os esgotos ou para cursos de água. Evitar a penetração no solo. 
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6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais (continuação) 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 

Para grandes quantidades: Bombear produto. 

Resíduos: Recolher com material absorvente (p. ex. areia, absorvente universal, terra diatomácea). 

Eliminar o material recolhido de acordo com as normas locais e nacionais. 

 
 
 

7. Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: 
A - Precauções para a manipulação segura: 
Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes 
hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros 
(epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados 
produtos perigosos. 
 
B - Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões: 
Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. É recomendado 
que o produto seja transvazado a velocidades lentas para evitar a geração de cargas electrostáticas que 
possam afectar produtos inflamáveis. Consultar a epígrafe 10 sobre condições e matérias que devem ser 
evitadas. 
 
C - Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos: 
Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de 
limpeza adequados. 
 
D - Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais: 
Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado 
dentro de uma área que disponha de barreiras de controlo da contaminação em caso de derrame, assim 
como dispor de material absorvente nas imediações do mesmo. 
 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: 

Armazenar em local fresco, seco e ventilado. 

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. 

 

7.3 Utilizaçã(ões) final(ais) específicas: 
Excepto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto 
às utilizações deste produto. 

 
 
 

8. Controlo da exposição/protecção individual 

8.1 Parâmetros de controlo: 
Não são necessárias medidas especiais. 
 

8.2 Controlo da exposição: 
 

Proteção respiratória:  Não relevante. 
Proteção das mãos: Luvas de proteção contra riscos menores. 
Proteção dos olhos: Evitar o contacto com os olhos. 
Proteção da pele: Não relevante. 
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9. Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informação sobre propriedades físicas e químicas de base: 
 

Aspeto e cor: Líquido transparente de cor verde 
Odor:  Característico. 
 

pH:    a 20ºC, 10% : 6,0 – 8,0. 
Ponto de ebulição:  Não definido. 
Ponto de inflamação:  Não aplicável. 
Propriedades explosivas: Não explosivo. 
Propriedades oxidantes: Não se trata de uma preparação oxidante. 
Densidade:   a 20 ºC: 0,975 g/ml. 
Hidrossolubilidade:  Solúvel em água em todas a proporções. 
Viscosidade:   a 20 ºC: aproximadamente 30,0 cP.  
 

9.2 Outras informações: 

Não aplicável. 

 
 
 

10. Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade: 
Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de 
produtos químicos. 
 

10.2 Estabilidade química: 

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado. 
 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: 

Nenhuma conhecida quando se utiliza para o fim previsto. 

 

10.4 Condições a evitar: 

Nenhuma precaução especial além das precauções básicas de manuseio de produtos químicos. 
 

10.5 Materiais incompatíveis: 

Evitar ácidos e bases fortes. 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos: 

Dependendo das condições de decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas 
misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono e outros 
compostos orgânicos. 

 
 
 

11. Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos: 
Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades toxicológicas. 
 
Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos 
limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de 
exposição: 
A - Ingestão (efeito agudo): 
- Toxicidade aguda: A ingestão de uma dose considerável pode originar irritação da garganta, dor 
abdominal, náuseas e vómitos. 
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11. Informação toxicológica (continuação) 

  
- Corrosão/Irritação: Produto corrosivo - a sua ingestão provoca queimaduras, destruindo os tecidos em 
toda a sua espessura. Para mais informação sobre efeitos secundários por contacto com a pele, ver 
epígrafe 2. 
 
B - Inalação (efeito agudo): 
- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
e não apresenta substâncias classificadas como perigosas por inalação. Para mais informação, ver 
epígrafe 3. 
- Corrosão/Irritação: Em caso de inalação prolongada o produto é destrutivo para os tecidos das 
membranas mucosas e das vias respiratórias superiores. 
 
C - Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo): 
- Contacto com a pele: Principalmente o contacto com a pele destrói os tecidos em toda a sua espessura, 
provocando queimaduras. Para mais informação sobre efeitos secundários por contacto com a pele, ver 
epígrafe 2. 
- Contacto com os olhos: Lesões oculares significativas após o contacto. 
 
D - Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução): 
- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
e não apresenta substâncias classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais 
informação, ver epígrafe 3. 
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, 
não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver 
epígrafe 3. 
- Toxicidade para a reprodução: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais 
informações ver epígrafe 3. 
 
E - Efeitos de sensibilização: 
- Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não 
apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, 
ver epígrafe 3. 
- Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não 
apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver 
epígrafe 3. 
 
F - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição: 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando 
substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3. 
 
G - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: 
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Com base nos dados 
disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias 
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3. 
- Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não 
apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver 
epígrafe 3. 
 
H - Perigo de aspiração: 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando 
substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3. 
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11. Informação toxicológica (continuação) 

 Informações sobre os efeitos toxicológicos: 
 
Toxicidade aguda e efeitos que se fazem sentir imediatamente: 
Ingestão, DL50 ratazana oral (mg/Kg):   > 850 
Inalação, CL50 ratazana por inalação (mg/L/4h): > 50  
Contacto com a pele, DL50 (mg/Kg):   > 2750 

 
 
 

12. Informação ecológica 

12.1 Toxicidade: 
Toxicidade aguda: CL50, Pimephales promelas, 0,7 mg/L (96 h) 
       EC50: não relevante 
 

12.2 Persistência e degradabilidade: 
 
Produto 
Biodegradabilidade: 
Resultado: Rápidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade: > 60 % 
Duração da exposição: 28 d 
 
Componentes: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides: 
Biodegradabilidade: 
 
Material usado na inoculação: lamas activadas 
Resultado: Rápidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade: 63 % 
Duração da exposição: 28 d 
Método: Directrizes do Teste OECD 301D 
 
Material usado na inoculação: lamas activadas 
Resultado: Rápidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade: 95,50 % 
Duração da exposição: 28 d 
Método: OECD TG 301 B 
 
Material usado na inoculação: Solos 
Biodegradabilidade: 64 % 
Duração da exposição: 70 d 
Resultado: Rápidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade: > 80 % 
Duração da exposição: 28 d 
 
Estabilidade na água: 
Período de semivida da degradação (DT50): 1 yr (20 °C) 
pH: 6,5 
Método: Não existe informação disponível. 
Observações: Agua doce 
 
Fotodegradabilidade: 
Tipo de Teste: Ar 
Taxa constante: < .00001 
Degradação (fotólise directa): 50 % 
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12. Informação ecológica (continuação) 

12.3 Potencial de bioacumulação:  

Componentes: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides: 

Bioacumulação: 

Factor de bioconcentração (BCF): 67,62 

Espécie: Lepomis macrochirus (Peixe-lua) 

Duração da exposição: 35 d 

Factor de bioconcentração (BCF): 33 - 160 

Substância teste: Agua doce 

Método: Ensaio por escoamento 

Coeficiente de partição n-octanol/água: log Pow: 2,75 (20 °C) 

Método: Directrizes do Teste OECD 107 
 
 

12.4 Mobilidade no solo: 

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides: 
Distribuição por compartimentos ambientais: Koc: 2658608 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: 

Não aplicável  

 

12.6 Outros efeitos adversos: 

Um perigo para o ambiente não pode ser excluído no caso dum manejo ou duma destruição não 

professional. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 
 
 

13. Considerações sobre a eliminação 

13.1 Método de tratamento de resíduos: 
Produto: Não se pode eliminar em conjunto com o lixo normal. Incineração ou eliminação com 
autorização da autoridade local. 
 
Embalagem: Depois de vazia, enxaguar com água. Pode depois ser depositada num ecoponto normal. 

 
 
 

14. Informações relativas ao transporte 

 Não é uma substância perigosa de acordo com RID/ADR, IMDG. Não são necessárias medidas 
especiais no transporte desta preparação. 

 
 
 

15. Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente: 
Decretos Nacionais: Nenhum aplicável. 
Regulamentação da UE: Esta ficha técnica de dados de segurança cumpre com os requisitos do 
Regulamento (UE) nº 2015/830. 
 

15.2 Avaliação da segurança química: 
Para este produto não foi feita avaliação da segurança química. 
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16. Outras informações 

 Texto integral das frases H referidas nos pontos 2 e 3 
 
As seguintes frases representam as frases H dos ingredientes citados no ponto 2. 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos 
H302: Nocivo por ingestão 
 
As seguintes frases representam as frases H dos ingredientes citados no ponto 3. 
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo por ingestão ou contacto com a pele 
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos 
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
 
 
 

 Outras informações: 
Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no conhecimento e experiência atual, descrevendo o 
produto e considerando os requerimentos de segurança. É da responsabilidade do receptor/recebedor da 
mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente, devem ser 
devidamente observados/respeitados. 
 

 


