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
Designação comercial:

OPTIMIZE GELATINE 50%

Designação da empresa:

BIOENO- COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ENOLOGIA, LDA
RUA DO SALGUEIRAL, 29/39
4440-662 VALONGO – PORTUGAL
Tel/Fax. +351 224210339 email: bioeno@sapo.pt web: www.bioeno.pt
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Telefone de urgência:
2-

COMPOSIÇÃO QUIMICA

Natureza do produto: Preparação à base de gelatina alimentar de origem animal e de anidrido sulfuroso
Substância com perigo: Anidrido sulfuroso (0,4%): Nº CAS: 07446-09-5 Nº CEE: 2311952
- Impurezas perigosas: Nenhumas
3-

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Produto não perigoso segundo os critérios da norma europeia relativa à classificação de substâncias perigosas.

4-

PRIMEIROS SOCORROS
Os riscos mais importantes para o homem e o seu meio ambiente
- Frases de risco:
R 20/22: Nocivo por inalação e por ingestão
R 36/37: Irritante para as vias respiratórias
-Recomendações de segurança:
S 2: Conservar fora do alcance das crianças
Não tóxico em condições normais de utilização

5-

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Não inflamável. Utilizar qualquer meio apropriado para o meio ambiente

6-

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
Aspirar o produto.

7-

MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO
Precauções de manipulação:
Evitar a formação de poeiras ou de aerossol.
Condições de armazenamento:
Armazenar num local seco.

8-

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Usar máscara anti poeira

9-

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Estado físico: Liquido
Cor: Amarelo claro, pálido
Cheiro: especifico da gelatina animal e cheiro picante do SO2
pH: 3,0
SO2: 4 g/l

10- ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Evitar qualquer contacto com oxidantes fortes e concentrados..
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11- INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Nenhuma
12- INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Não foi constatao nenhim efeito nocivo.
13- INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Produto orgânico, biodegradável
14- INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Produto não abrangido pela regulamentação sobre o transporte de matérias perigosas
15- INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Nenhuma.
16- OUTRAS INFORMAÇÕES
Este documento completa as informações técnicas de utilização mas não as substitui. Os aconselhamentos que
contém são baseados nos conhecimentos atuais relativamente ao produto em questão até à data indicada e
cedidos de boa fé. É chamada a atenção do utilizador para os riscos que poderá eventualmente correr caso
decida proceder à utilização indevida do produto, estes serão somente de sua responsabilidade.
A ficha de segurança não dispensa em caso algum o conhecimento do utilizador do regulamento referente à
aplicação do produto na sua atividade.

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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