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
Designação comercial

NUTRILEVELL
Bioeno – Comércio e Serviços em Enologia, Lda
R. D. Maria Juvelina Figueiredo,47
4780-184 Sta. Cristina do Couto

Proveniente

2.COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES
● Composição:
Paredes celulares de levedura Saccharomyces cerevisiae, especialmente cultivadas
Sobre o meio à base de xarope, autolizado e seco.
● Composição química:
Proteínas, hidratos de carbono, materias minerais, lípidos.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
O produto não apresenta nenhum perigo, nenhuma precaução de segurança em especial.

4. PRIMEIROS AUXILIOS
Não são necessários.

5. MEDIDAS CONTRA INCÊNDIOS
● Meios de extinção:
● Conta indicações:
● Riscos particulares:

Os adaptados a fogos de produtos secos.
Nenhuma.
Nenhuns.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA OU DISPERÇÃO ACIDENTAL
● Precauções individuais
● Protecção do meio
● Procedimentos de recolha e
limpeza

Nenhuma.
Evitar verter o produto directamente no meio ambiente, poluição orgânica.
Recolher mecanicamente. Limpar a zona afectada com água.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO
● Manuseamento
● Armazenamento

Nenhuma precaução particular.
Para assegurar uma boa conservação do produto, armazená-lo em lugar seco a menos
de 20º C, ausente de odores.

8. CONTROLO DE ESPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Nenhuma medida de protecção particular.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
● Aspecto:
● Temp. de decomposição:
● Temp. autoinflamação:
● Perigo de explosão:

Pais: PT TDS 542621

Pó de cor creme
>100º C
Sem objecto
Nenhum
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10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
● Condições a evitar:
● Materiais a evitar:
● Produto decomposição:

Quanto à segurança, nenhuma.
Nenhum.
Sem perigo.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Produto não tóxico.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
As carcaças de leveduras são um produto totalmente biodegradável.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA ELIMINAÇÃO
Recolher ou aspirar o produto. Elimina-lo segundo a regulamentação em vigor.
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.
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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