Ficha de informações de segurança
Segundo o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 (conforme alterado)
Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

FORMIDABLE ANTIOX

Designação comercial

Bioeno – Comércio e Serviços em Enologia, Lda
Rua do salgueiral,29/39
4440-622 valongo

Proveniente

2.COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES
● Composição:
Polyvinypolipirrolidona (pvpp) reticulada < 20%
Celulose microcristalina Food Grade

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Produto não tóxico.

4. PRIMEIROS AUXILIOS
● Inalação:
● Ingestão:
● Contacto com a pele
● Contacto com os olhos

Ventilar a zona. Evacuar a pessoa afectada da zona contaminada, mantendo a calma
num local bem ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Lavar a boca abundantemente com água e consultar um médico.
Lavar a zona afectada com água e sabão. Em caso de irritação consultar um médico.
Lavar abundantemente com água durante 15 minutos mantendo as pálpebras separadas,
consultar um médico.

5. MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS
● Meios de extinção:
● Riscos particulares:
● Equipamento de protecção:
● Outras informações

Produto não inflamável.
Água, Co², pó (em função do tipo de incêndio).
Em combustão desprende dióxido de carbono, ácido cianídrico e gás nitroso.
Aparelho de respiração autónoma. Fato de protecção integral se for necessário
Eliminar os resíduos de combustão e a água contaminada segundo regulamentações
locais.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA OU DISPERÇÃO ACIDENTAL
● Método de limpeza:

Recolher mecanicamente ou aspirar o produto. Evitar a formação de pó. Limpar a zona
afectada com água.
● Protecção do meio ambiente: Não deixar que o produto penetre nos influentes despejados.
● Medidas de protecção:
Usar máscara anti-pó.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO
● Manuseamento
● Armazenamento

Evitar a formação de pó.
Armazenar na embalagem original bem fechada, num lugar seco e bem ventilado.
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8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
● Protecção respiratória:
● Protecção de mãos:
● Protecção de olhos:

Utilizar máscara com filtro P3.
Utilizar luvas.
Utilizar óculos de segurança.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
● Aspecto:
● Cor:
● Odor:
● Ponto de fusão:
● Densidade:
● Solubilidade na água:

Pó
Branco
Inodoro
220º C ( decomposição)
3

0,15 a 0,24 g/cm (a 20ºC)
Parcialmente solúvel

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Produto estável em condições normais de uso.
Condições a evitar: evitar a formação de pó.
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Produto não tóxico.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
● Ecotoxidade:
● Biodegradibilidade:
● Outras informações:

Nenhuma.
Totalmente biodegradável.
Não inverter o produto no meio ambiente.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA ELIMINAÇÃO
● Produto:
● Embalagens:

Recolher mecanicamente ou aspirar o produto. Eliminá-lo segundo a regulamentação
em vigor.
Esvaziar ao máximo as embalagens e eliminá-las segundo a sua composição.

14. INFORMAÇÕES SOBRE SEU TRANSPORTE
Nenhuma medida de segurança a tomar em particular.
15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
Produto não afectado pela norma de etiquetas de substância de preparações perigosas.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
As indicações contidas nesta ficha tem como objectivo: a preparação da saúde do usuário, sua segurança no local de trabalho e a
protecção do meio ambiente. O fabricante não aceitará nenhuma responsabilidade sobre eventuais danos causados pela utilização
destas informações para fins diferentes aos mencionados neste parágrafo.
A BIOENO declara que esta é uma cópia fiel da ficha do fornecedor.
A BIOENO não é responsável pela exactidão dos dados que nela constam.
A BIOENO não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo pelo incumprimento dos itens acima referidos.
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