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Ficha de Segurança do Produto: ALGUINOVA 

Referência: FS-00001 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA 

1.1. Identificador do produto: Alguinova 

Matéria fertilizante não-harmonizada. Outros adubos e produtos especiais. Extracto de algas.  

1.2. Utilizações identificadas relevantes: Bioestimulante. Uso exclusivo agrícola. 

- Utilizações desaconselhadas: Sem informação adicional disponível 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:  

FERTINOVA S.L.  

Endereço - Muelle del Levante, S/N 

18613 Motril (Granada) 

Espanha 

Tel: +34 958 490 457 

1.4. Número de telefone de emergência: 

Fertinova - +34 958 490 457 (horário: segunda a sexta-feira das 9:00 às 13:30 e das 16:00 às 19:30)  

CIAV - Centro de Informação Anti-Veneno - 800 250 250 

INEM - 112 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1. Classificação da substância ou mistura: não classificado como perigoso segundo o Regulamento 

(CE) N.º 1272/2008. 

2.2. Elementos do rótulo: 

- Pictogramas de perigo (CLP) - Não aplicável 

- Palavras-sinal - Não aplicável 

- Advertências de perigo (CLP) - Nenhuma declarada. 

- Recomendações de prudência (CLP) 

P102 - Manter fora do alcance das crianças  

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto  

2.3. Outros perigos: São desconhecidos outros perigos. 

 

3. INFORMAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

3.1. Substância: Não aplicável. 

3.2. Mistura: Micro-extracto de alga marinha ascophyllum nodosum. Esta mistura não contém 

substâncias que representem um perigo para a saúde ou o meio-ambiente de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº. 1272/2008, têm atribuído um limite de exposição comunitário no lugar de trabalho, nem estão 

classificadas como PBT / mPmB ou incluídas na Lista de Candidatos.   
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: 

- Em caso de inalação - Deslocar o sinistrado para um local ventilado, em caso de indisposição 

contactar um médico. 

- Em caso de contacto com a pele - Lavar a área afectada com água e sabão, em caso de 

indisposição contactar um médico. 

- Em caso de contacto com os olhos - Lavar ou irrigar os olhos com grandes quantidades de água 

por pelo menos 10 minutos. Procurar um médico se a irritação persistir. 

- Em caso de ingestão - Não provocar o vómito. Dar a beber água ou leite. Obter assistência 

médica em caso de ingestão de mais do que pequenas quantidades. 

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

- Contacto com a pele - O contacto prolongado ou repetido pode provocar irritação.  

- Contacto com os olhos - O contacto prolongado ou repetido pode provocar irritação.  

- Ingestão - Pequenas quantidades susceptíveis de provocar efeitos tóxicos. Em grandes 

quantidades, pode causar distúrbios no tracto gastrointestinal.  

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: Consultar 

imediatamente um médico. Tratar sintomaticamente. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

O produto não é classificado como inflamável; em caso de incêndio seguir as medidas expostas: 

5.1. Meios de extinção: Pó químico ou CO2. Em caso de incêndios mais graves também espuma 

resistente ao álcool e água pulverizada. Não usar para a extinção jacto directo de água. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: O fogo pode produzir um espesso fumo 

negro. Como consequência da descomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido 

de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou descomposição pode ser 

prejudicial para a saúde. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

- Equipamentos - Conforme a magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de 

protecção contra o calor, equipamento respiratório autónomo, luvas, óculos protectores ou máscaras 

faciais e botas. 

- Informações adicionais - Refrigerar com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos à 

fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direcção do vento. Evitar que os produtos utilizados na luta 

contra incêndio drenem para esgotos, pluviais ou cursos de água. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: Utilizar os 

equipamentos de protecção adequados. Ver Secção 8.  

6.2. Precauções a nível ambiental: Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente; na 

medida do possível, evitar qualquer derrame. 
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6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher o derrame com materiais absorventes 

não combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc.). Despejar o produto e o absorvente 

num contentor adequado. Limpar imediatamente a zona contaminada com um descontaminante 

adequado. Deitar o descontaminante com os restos e deixá-lo durante vários dias até que não se produza 

reacção, num recipiente sem fechar. 

6.4. Remissão para outras secções: 

Ver Sub-secção 8.2 onde se indicam os equipamentos de protecção individual. 

Ver Sub-ssecção 13.1 onde se indicam os métodos de tratamento de resíduos. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro: Não exige medidas especiais de manuseamento. 

Não utilizar nunca pressão para esvaziar os recipientes, não são recipientes resistentes à pressão. Na 

zona de aplicação deve estar proibido fumar, comer e beber. Cumprir com a legislação sobre segurança e 

higiene no trabalho. Conservar o produto em recipientes de um material idêntico ao original. Para a 

protecção pessoal, ver Secção 8.  

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: O produto não 

exige medidas especiais de armazenamento. Como condições gerais de armazenamento, devem-se 

evitar fontes de calor, radiações, electricidade e o contacto com alimentos. Manter longe de agentes 

oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Armazenar os recipientes entre 5 e 35°C, num 

local seco e bem ventilado. Armazenar segundo a legislação local. Observar as indicações da etiqueta. O 

produto não está abrangido pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s): Uso exclusivo agrícola. 

 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

8.1. Parâmetros de controlo: Sem limites oficiais especificados. 

8.2 Controlo da exposição: 

- Controlos técnicos adequados - Providenciar uma ventilação adequada, a qual pode ser 

conseguido mediante uma boa extracção-ventilação local e um bom sistema geral de extracção. 

- Protecção respiratória - Se as medidas técnicas recomendadas forem cumpridas, não é 

necessário qualquer equipamento de protecção individual. 

- Protecção das mãos - Se o produto for manuseado correctamente, não é necessário qualquer 

equipamento de protecção individual. 

- Protecção ocular - Se o produto for manuseado correctamente, não é necessário qualquer 

equipamento de protecção individual. 

- Protecção cutânea - Calçado de trabalho, marcação “CE”, Categoria II (Normas EN ISO 13287 e 

EN 20347). Estes artigos adaptam-se à forma do pé do primeiro utilizador. Por este motivo, e 

igualmente por questões de higiene, deve-se evitar a sua reutilização por qualquer outra pessoa. O 

calçado de trabalho para uso profissional é o que incorpora elementos de protecção destinados à 

protecção do utilizador contra as lesões que possam provocar acidentes 
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- Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Tomar sempre banho após 

o trabalho. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado Físico     Líquido 

Solubilidade     Solúvel em água  

Cor     Preto 

Odor      Marinho 

pH     9,0 

Ponto / intervalo de ebulição   Sem dados disponíveis 

Ponto de inflamação    Não inflamável  

Inflamabilidade     Não inflamável  

Propriedades explosivas  Não explosivo 

Propriedades oxidantes    Não oxidante 

Densidade     1,13 kg/l a 20°C 

Viscosidade a 20°C   Sem dados disponíveis 

Taxa de evaporação    Sem dados disponíveis 

Ponto / intervalo de fusão    Sem dados disponíveis 

Temperatura de ignição    Não aplicável 

Temperatura de auto-decomposição  Sem dados disponíveis 

Temperatura de cristalização  0ºC 

 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

10.1. Reactividade: Este produto é estável quando o armazenamento adequado, manuseado e usados. 

10.2. Estabilidade química: Estável em manuseio e armazenamento normais.  

10.3. Possibilidade de reações perigosas: Pode reagir violentamente com ácido nítrico.  

10.4. Condições a evitar: Calor / fontes de calor, radiações UV, contacto com materiais incompatíveis. 

10.5. Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou ácidos, a fim de 

evitar reacções exotérmicas. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: Não se decompõe se utilizado como recomendado. 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos: 

- Toxicidade oral aguda - Dados não conclusivos para a classificação. 

- Toxicidade cutânea aguda - Sem dados disponíveis. 

- Toxicidade inalatória aguda - Sem dados disponíveis. 

- Toxicidade por dose repetida - Dados não conclusivos para a classificação. 

- Corrosão / irritação - Produto alcalino que pode causar irritação da pele ou olhos. 

- Sensibilização - Dados não conclusivos para a classificação. 

- Carcinogenicidade - Dados não conclusivos para a classificação. 
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- Mutagenicidade - Dados não conclusivos para a classificação. 

- Efeitos tóxicos na reprodução - Dados não conclusivos para a classificação. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

12.1. Toxicidade: Sem dados disponíveis. 

12.2. Persistência e degradabilidade: Sem dados disponíveis. 

12.3. Potencial de bioacumulação: Sem dados disponíveis. 

12.4. Mobilidade no solo: Sem dados disponíveis. Não permitir o derrame em pluviais ou cursos de 

água. Evitar a penetração no terreno. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: Sem dados disponíveis. 

12.6. Outros efeitos adversos: Sem dados disponíveis. 

 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À SUA ELIMINAÇÃO 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos: Não é permitido o derrame em pluviais ou cursos de água. 

Os resíduos e recipientes vazios devem ser manipulados e eliminados de acordo com a legislação 

vigente. Seguir as disposições da Directiva 2008/98/CE relativamente à gestão de resíduos. 

 

14. INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE 

Não perigoso no transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, agir de acordo com a Secção 6. 

 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1. Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente: 

- Regulamento (CE) N.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 

químicas (REACH):  

• Substância que suscita elevada preocupação (SVHC): Não. 

• Substância sujeita a autorização: Não. 

- Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 

misturas (CLP); 

- NP 1796 relativa aos Valores Limite de Exposição (VLE) profissional a agentes químicos; 

- Decreto-Lei N.º 24/2012 que consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 

trabalho; 

- Regulamento (UE) 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: 

Substância não listada; 

- Decreto-Lei N.º 150/2015 que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. Categoria 

SEVESO / substância designada: Não abrangido; 
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- Directiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos 

resíduos; 

- Portaria N.º 209/2004 que estabelece a Lista Europeia dos Resíduos; 

- Decreto-Lei N.º 236/98 que estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos; 

- Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: 

Substância não listada; 

- Regulamento (CE) N.º 273/2004 sobre Precursores de Drogas: Não aplicável; 

- Convenção sobre Armas Químicas: Não aplicável; 

- Regulamento (CE) N.º 304/2003 sobre a Exportação e Importação de Produtos Químicos Perigosos: 

Não aplicável.  

- Decreto-Lei N.º 103/2015 sobre a colocação no mercado de matérias fertilizantes não-harmonizadas. 

15.2 Avaliação de segurança química: Não aplicável 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

- Ler o rótulo antes de usar o produto. 

- Ficha de Dados de Segurança redigida de acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 da Comissão de 

28 de Maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos (REACH). 

 

 

 

NOTA: A informação desta Ficha de Dados de Segurança da mistura está baseada nos conhecimentos 

actuais do produto e nas leis nacionais e comunitárias vigentes, sendo que as condições de trabalho dos 

utilizadores estão fora do conhecimento e controlo do fabricante. O produto não deve ser utilizado para 

fins distintos dos especificados sem instrução prévia por escrito da sua utilização. É sempre 

responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as 

exigências estabelecidas nas legislações. 

 


