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SECÇÃO 1: identificação da substância ou da mistura e da companhia ou da empresa 

1.1. Identificador do produto 
Forma do produto : Mistura 

Nome do produto : KAMBA 480 SL (Solução concentrada (SL) contendo 480 g/L ou 41,4 % (p/p) 
de dicamba (na forma de sal de dimetilamónio)) 

1.2. Usos pertinentes identificados da substância ou da mistura e usos desaconselhados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Uso principal : Uso profissional 

 : Produto fitofarmacêutico 
Agricultura. 

Uso da substância / mistura : Herbicida 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não informação adicional disponivel 

1.3. Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Telefone de emergência 
Telefone de emergência : 800 250 250 Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 
 

SECÇÃO 2: identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008M ixtures/Substances: SDS EU 2015: According to Regulation (EU) 

2015/830 (REACH Annex II) 

Lesões oculares graves/irritação ocular, 2 H319   

Perigoso para o ambiente aquático— Chronic Hazard, 3 H412   

Texto completo das advertências de perigo (frases H): consultar a Secção 16 

 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 

Pictogramas (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Palavra de aviso : Atenção 

Indicação de perigo (CLP) 

 

: 

: 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Frases P / Recomendações de Prudência  
 
 
 
 
 
 
EUH-statements 
 
 
 
Frases-Tipo Suplementares (Anexos II e III do 
Reg.547/2011) 

 P102 Manter fora do alcance das crianças. 
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P391 Recolher o produto derramado. 
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos 
perigosos 
 
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 
utilização 
 
SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 
800 250 250 

Gharda Chemicals Europe Limited 

Core B, Block 71, The Plazza, Park West 

Dublin 12 

Ireland 

mailto:gneumann@gharda.com
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O intervalo de reentrada para o gado em áreas de pastoreio é de 14 dias. 
SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 
SPe3 Para proteção das plantas não-visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros 
em relação às zonas 
não cultivadas. 
SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção 
facial durante preparação da 
calda e a aplicação do produto. 
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à 
secagem do pulverizado. 
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em 
lavar as luvas por dentro. 
SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em 
sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas 
de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda. 
SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. 
 

2.3. Outros perigos 
Esta substância / mistura não atende aos critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII 

Esta substância / mistura não atende aos critérios mPmB do regulamento REACH, anexo XIII 

SECÇÃO 3: composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 
Não aplicável 

3.2. Misturas 
 

 
 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o Regulamento (CE) nº 
1272/2008[CLP] 

dicamba (na forma de sal de dimetilamónio) (CAS-No.) 2300-66-5 
(EC-No.) 218-951-7 
(EC Index-No.) 607-044-00-5 

57.1 Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

 
 

 
 

Consulte o texto completo das frases H e das advertências de perigo na SECÇÃO 16.. 

SECÇÃO 4: primeiros auxílios 

4.1. Descrição dos primeiros auxílios 
Medidas de primeiros socorros após inalação : Remover a pessoa para o ar fresco e mantê-la confortável de forma a facilitar a 

respiração. 

Medidas de primeiros socorros após contato com a 
pele 

: Lavar a pele abundantemente com água. 

Medidas de primeiros socorros após contato com 
os olhos 

: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continue enxaguando. Se a irritação nos olhos persistir: 
Procure orientação / atenção médica. 

Medidas de primeiros socorros após ingestão : Ligue para um centro de informação de antivenenos ou um médico se você se sentir mal. 

4.2. Principais sintomas e efeitos, tanto agudos como retardados 
Sintomas / efeitos após contato com os olhos : Irritação ocular. 

4.3. Indicação de toda a atenção médica e dos tratamentos especiais que devem ser dispensados imediatamente 
Trate sintomaticamente. 

SECÇÃO 5: medidas de luta contra incêndios 

5.1. Meios de extinção 
Meios de extinção adequados : uso de extintor com água pulverizada, pó seco ou dióxido de carbono. 

5.2. Perigos específicos derivados da mistura 
Produtos de decomposição perigosos em caso de 
incêndio 

: Vapores tóxicos podem ser liberados. 

5.3. Recomendações para o pessoal de luta contra incêndios 
Proteção durante o combate a incêndios : Não tente agir sem o equipamento de proteção adequado. Aparelho de respiração 

autônomo. Roupa de proteção completa. 
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SECÇÃO 6: medidas em caso de fuga acidental 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência 

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência 

Procedimentos de emergência : Ventile a área de derramamento. Evitar o contato com a pele e os olhos. 

6.1.2. Para o pessoal de emergência 

Equipamento de proteção : Não tente agir sem o equipamento de proteção adequado. Para obter mais informações, 
consulte a seção 8: "Controles de exposição / proteção individual ". 

6.2. Precauções para a proteção do meio ambiente 
Evite a fuga para o meio ambiente. 

6.3. Métodos e material de contenção e limpeza 
Para contenção : Recolher o derramamento. 

Métodos para limpeza : Retire o líquido derramado em material absorvente. 

Outra informação : Descarte de materiais ou resíduos sólidos em local autorizado. 

6.4. Referência a outras secções 
Para mais informações consulte a seção 13. 

SECÇÃO 7: manipulação e armazenagem  

7.1. Precauções para uma manipulação segura 
Cuidados para manuseio seguro : Assegure uma boa ventilação da estação de trabalho. Evitar o contato com a pele e os 

olhos. Use equipamento de proteção individual. 

Medidas de higiene : Não coma, beba ou fume ao usar este produto. Sempre lave as mãos após manusear o 
produto. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluídas possíveis incompatibilidades 
Condições de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. 

7.3. Usos específicos finais 
Nenhuma informação adicional disponível 

SECÇÃO 8: controlos de exposição/proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 
Não informação adicional disponível 

8.2. Controlos da exposição 

Controles de engenharia apropriados: 

Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho. 
 
  

Proteção para as mãos: 

Luvas de proteção 
 

Protetor ocular: 

Óculos de segurança 
 

Proteção da pele e do corpo: 

Use roupas de proteção adequadas 
  

Proteção respiratória: 

Em caso de ventilação insuficiente, use equipamento respiratório adequado 
 

Controles de exposição ambiental: 

Evitar a libertação para o meio ambiente. 

SECÇÃO 9: propriedades físicas e químicas 

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas 
Aspeto : Liquido 

Cor : Amarelo acastanhado 

Odor : Semelhante a amina. 
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Limiar olfativo : Sem dados disponíveis 

pH : 5 - 9 (1%) 

Taxa de evaporação relativa (butilacetato = 1) : Sem dados disponíveis 

Ponto de fusão : Não aplicável 

Ponto de congelamento : Sem dados disponíveis 

Ponto de ebulição : 100 °C (1013.25 hPa) 

Ponto de inflamação : > 100 °C 

Temperatura de autoignição : > 400 °C 

Temperatura de decomposição : Sem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás)  : Não aplicável 

Pressão de vapor : Sem dados disponíveis 

Densidade relativa do vapor a 20 ° C : Sem dados disponíveis 

Densidade relativa : Sem dados disponíveis 

Densidade : 1.167 g/ml (20°C) 

Solubilidade : Sem dados disponíveis 

Log Pow : Sem dados disponíveis 

Viscosidade, cinemática : Sem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmica : 20°C : 9.21 mPa.s ; 40°C :4.64 mPa.s 

Propriedades explosivas : Não explosivo. 

Propriedades oxidantes : Não oxidante. 

Limites explosivos : Sem dados disponíveis 

9.2. Informação adicional 
Não existe informação adicional disponivel 

SECÇÃO 10: estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 
O produto não é reativo em condições normais de uso, armazenamento e transporte. 

10.2. Estabilidade química 
Estável em condições normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Nenhuma reação perigosa conhecida sob condições normais de uso. 

10.4. Condições a evitar 
Nenhum nas condições de armazenamento e manuseio recomendadas (consulte a seção 7). 

10.5. Materiais incompatíveis 
Não existe informação adicional disponivel 

10.6. Produtos de descomposição perigosos 
Sob condições normais de armazenamento e uso, produtos de decomposição perigosa não devem ser produzidos. 

SECÇÃO 11: informação toxicológica 

11.1. Informação sobre efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda (via oral) : não classificado 

Toxicidade aguda (via cutânea) : não classificado 

Toxicidade aguda (inalação) : não classificado 
 

Kamba 480 SL  

DL50 oral rato 2467 mg/kg 

DL50 cutânea rato > 4000 mg/kg 

DL50 inalação rato (mg/L) > 5.4 mg/l/4h 
 

Irritação ou corrosão cutâneas : não classificado pH: 5 - 9 (1%) 

Lesões ou irritação ocular graves : Provoca irritação ocular grave. 

pH: 5 - 9 (1%) 

Sensibilização respiratória ou cutânea : não classificado 

Mutagenicidade em células germinativas : não classificado 

Carcinogénese : não classificado 
 

Toxicidade para a reprodução : não classificado 
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STOT- exposição única : não classificado 
 

STOT- exposição repetida : não classificado 
 

Perigo de aspiração : não classificado 
 

SECÇÃO 12: informação ecológica 

12.1. Toxicidade 
Ecologia - geral : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Perigoso para o ambiente aquático, de curto prazo 
(agudo) 

: Não classificado 

Perigoso para o ambiente aquático, a longo prazo 
(crônico) 

: Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros. 

 

Kamba 480 SL  

CL50 peixe > 100 mg/l 

EC50 Daphnia > 100 mg/l 

ErC50 (algae) > 103 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata) 

ErC50 (outras plantas aquáticas) 9.4 mg/l (14d Myriophillum spicatum) 

NOEC crónico algas 1 mg/l (14d Myriophillum spicatum) 

12.2. Persistência e degradabilidade 
Não existe informação adicional disponivel 

12.3. Potencial de bioacumulação 
Não existe informação adicional disponivel 

12.4. Mobilidade no solo 

Kamba 480 SL  

Tensão superficial 44.7 mN/m (20°C) 

12.5. Resultados da valoração PBT e mPmB 

Kamba 480 SL  

Esta substância / mistura não atende aos critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII 

Esta substância / mistura não atende aos critérios mPmB do regulamento REACH, anexo XIII 
 

12.6. Outros efeitos adversos 
Não existe informação adicional disponivel 

SECÇÃO 13: considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos para o tratamento de resíduos 
Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com as instruções de triagem do 

agente de recolha autorizado. Indicações do rótulo em Portugal: SPPT1: A embalagem 
vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem 
deverão ser usadas na preparação da calda. 

SECÇÃO 14: informação relativa ao transporte 

 
De acordo com ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA 

14.1. Número ONU 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. 

Descrição do documento de transporte 
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UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dicamba DMA 

salt), 9, III, (E) 
 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Dicamba DMA 

salt), 9, III, MARINE POLLUTANT 
 

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Dicamba DMA salt), 9, 

III 
 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 

9 9 9 

    

14.4. Grupo de embalagem 

III III III 

14.5. Perigoso para o meio ambiente 

Perigoso para o meio ambiente Perigoso para o meio ambiente 
Poluente marinho 

Perigoso para o meio ambiente 

Nenhuma informação suplementar disponível 

14.6. Precauções particulares para os utentes 

Transñporte terrestre 

Código de classificação (ADR)  : M6  

Provisões especiais (ADR) : 274, 335, 601 

Quantidades limitadas (ADR) : 5l 

Quantidades excetuadas (ADR) : E1 

Instruções de embalagem (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Provisões especiais de embalagem (ADR) : PP1  

Provisões de embalagem mista (ADR) : MP19  

Instruções para tanque portátil e recipiente a 
granel (ADR) 

: T4 

Provisões especiais para tanques portáteis e 
contêineres (ADR) 

: TP1, TP29 

Código do tanque (ADR) : LGBV 

Veículo para transporte do tanque : AT 

Categoria de transporte (ADR) : 3 

Disposições especiais para transporte - 
embalagem (ADR) 

: V12 

Disposições especiais para transporte - carga, 
descarga e manuseio (ADR) 

: CV13 

Número de identificação de perigo (Kemler No.) : 90  

Pratos de laranja : 

 

Código de restrição de túnel : E  

Transporte marítimo 

Regulamentos de transporte (IMDG) : Não sujeito 

Special provisions (IMDG) : 274, 335 

Quantidades limitadas (IMDG) : 5 L 

Quantidades excetuadas (IMDG) : E1 

Instruções de embalagem (IMDG) : P001, LP01 

Provisões especiais de embalagem (IMDG) : PP1 

Instruções de embalagem IBC (IMDG) : IBC03  

Instruções do tanque (IMDG) : T4  

Provisões especiais de tanque (IMDG) : TP2, TP29  

EmS-No. (Fire) : F-A 

EmS-No. (Spillage) : S-F 

Categoria de arrumação (IMDG) : A 
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Transporte aéreo 

Regulamentos de transporte (IATA) : Não sujeito 

Quantidades excetuadas PCA (IATA) : E1 

Quantidades limitadas de PCA (IATA) : Y964 

PCA quantidade limitada quantidade máxima 
líquida (IATA) 

: 30kgG  

Instruções de embalagem PCA (IATA) : 964 

Quantidade líquida máxima de PCA (IATA) : 450L 

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 964 

Quantidade líquida máxima CAO (IATA) : 450L 

Provisões especiais (IATA) : A97, A158 

Código ERG (IATA) : 9L 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e do Código IBC 
Não aplicável 

SECÇÃO 15: informação regulamentar 

15.1. Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou 
mistura 

15.1.1. Regulamento da UE 
 

Não contém substâncias REACH com restrições do Anexo XVII 

Não contém nenhuma substância na lista de candidatos REACH 

Não contém substâncias REACH Anexo XIV 

Não contém nenhuma substância sujeita ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, 

relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos. 

Não contém nenhuma substância sujeita ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, 

sobre poluentes orgânicos persistentes 

15.1.2. Normativa europeia 

Não informação adicional aplícavel 

15.2. Avaliação da segurança química 
Nenhuma avalidação de segurança química foi realizada 

SECÇÃO 16: outra informação 

 

Indicação de alteração: 

Seção Indicação de alterações Alteração Comentários 

2.1  Modificado H412 to H411 

14  Modificado NC to UN3082 
 

 

 
 

 Texto completo das declarações H e EUH: 

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico, Categoria 3 

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves / irritação ocular, Categoria 2 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H411 Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros. 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 
 
 

Classificação e procedimento usado para derivar a classificação para misturas de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Método de cálculo 

Aquatic Chronic 2 H411 Método de cálculo 
 
 

 

Folha de dados de segurança aplicável para 
regiões 

: EU - Europe 
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SDS EU (REACH Annex II) 

Estas informações são baseadas em nosso conhecimento atual e destinam-se a descrever o produto apenas para fins de saúde, segurança e 

requisitos ambientais. 


