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

GELFISH

Designação comercial

Bioeno – Comércio e Serviços em Enologia, Lda
R. DO SALGUEIRAL,29/39
4440-622 VALONGO

Proveniente

2.COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES
● Composição:
Solução de cologénio de peixe estabilizada com SO2

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Produto não classificado como perigoso segundo a directriz 67/548/CEE
● Componente perigoso:
SO2: 3 a 4 g/L.
● Riscos para a saúde:
Produz irritações nos olhos e nas vias respiratórias (R36/37). Em contacto com ácidos
desprende anídrico sulfuroso(SO2 gás tóxico) (R31)

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

Tirar a roupa contaminada. Lavar com água durante 15 minutos aproximadamente.
Lavar de abundantemente com água durante 15 minutos aproximadamente, mantendo as
pálpebras abertas. Consultar um médico.
Beber água e consultar um médico.
Colocar a pessoa afectada ao ar livre. Se respirar com dificuldade, colocar-lhe oxigénio
ou praticar respiração artificial.

5. MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS
Produto não inflamável.
● Meios de extensão:
● Medidas de protecção:

Água, CO2, extintores de pó (próprios para incêndios).
A água utilizada na extinção do incêndio, contaminada pelo produto, deve ser tratada
segundo a normativa legal vigente.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA OU DISPERSÃO ACIDENTAL
● Método de limpeza
● Procedimentos de recolha e
limpeza:
● Informação adicional:

Recolher mecanicamente ou aspirar. Limpar a zona afectada com água.
Limitar o derrame do produto ou da área de limpeza, no caso de necessidade.
No molhado, deixa o chão escorregadio.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO
● Manuseamento:
● Armazenamento

Manter as embalagens bem fechadas.
Armazenar num lugar fresco e seco e bem ventilado.

8. CONTROLO DE ESPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
● Protecção respiratória:
● Protecção de mãos:
● Protecção dos olhos:

Referencia: PT 105

Usar máscara com filtro P3.
Usar luvas.
Usar óculos de segurança com protecção lateral.
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
● Aspecto:
● Cor:
● Cheiro:
● pH:
● SO2

Liquido viscoso
Branco
Cheiro ligeiro a peixe
2,8 a 3,5
3 a 4 g/L

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
● Produtos a evitar: Ácidos.
● Produtos de decomposição perigosos: Em contacto com os ácidos desprende anídrico sulfuroso. (SO 2 gás tóxico).
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
● Produto alimentar não tóxico.
● Componentes perigosos: So2 (produto irritante) ver capitulo 3.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Biodegradável: Produto facilmente biodegradavel.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA ELIMINAÇÃO
● Resíduos: Incinerar num centro homologado, respeitando as prescrições regulamentares locais.
● Embalagens contaminadas: Conservar as etiquetas do produto. Enviar a um centro de incineração homologado.
14. INFORMAÇÕES SOBRE O SEU TRANSPORTE
Nenhuma medida de segurança em particular.
15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
Etiquetado segundo as directrizes CE:
Código de risco:
R31: Em contacto com os olhos desprende um gás tóxico.
R36/37 Produz irritações nos olhos e nas vias respiratórias.
Conselhos de prudência: S26: em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente com água e consultar um
especialista.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
As indicações contidas nesta ficha tem como objectivo: a protecção 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 paragrafo.
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.
Com este certificado o cliente fica obrigado a efectuar a inspecção dos produtos recebidos.
A BIOENO não se responsabiliza por qualquer perda ou prejuízo pelo incumprimento dos items acima referidos.
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