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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

TOP RAT cola raticida 
        

 

1.- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E  DA SOCIEDADE 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

TOP RAT cola raticida 
 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA: 

 

AGROQUISA, SA 

Rua dos Navegantes, 48, r/c 

1200-730 Lisboa 

Tel.: 213928300 

Fax: 213901054 

E-mail: geral@agroquisa.pt 

 

1.3. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Anti-Venenos 

Telefone: 808 250 143 

 

 

2.- COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRINCIPAL COMPONENTE DO PRODUTO: 

 

Nome químico:  MISTURA DE POLIBUTENO E POLIISOBUTILENO 

Família química:  BUTENO 

Nº CAS:   9003-29-6 

Fórmula Bruta:  não aplicável 

Peso molecular:  não aplicável 

Símbolo de perigo: não perigoso 

Conteúdo %:  91,5% 

 

3.- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

Principais perigos:  

- Perigoso se forem ingeridas grandes quantidades ou em contacto com a pele. 

Normas de precaução: 

- Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. 

- Não contaminar alimentos, bebidas ou os seus recipientes. 

- Evitar o contacto com os olhos e a pele. 

Vias de exposição: ingestão, contacto. 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

TOP RAT cola raticida 
 

4.- PRIMEIROS SOCORROS 

 

Em caso de contacto com a pele: lavar com dissolvente (gasolina). 

Em caso de contacto com os olhos: consultar um médico. 

Em caso de ingestão de grandes quantidades: consultar um médico. 

 

 

5.- MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS 

 

Ponto de inflamação: não inflamável à temperatura ambiente. 

Risco de incêndio ou explosão: não existe à temperatura ambiente. 

Precauções: se for possível, afastar o produto das chamas. 

Meios de extinção: água pulverizada, extintor de CO2 ou espuma. 

Equipamento de protecção para o pessoal de luta contra incêndios: o pessoal de luta contra 

incêndios deve usar protecção respiratória e ocular. 

 

 

6.- MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL 

 

Precauções pessoais: luvas de borracha ou PVC. Não manipular o produto sem luvas. 

Recolher a cola com uma espátula. 

Métodos de limpeza: possíveis manchas podem limpar-se com gasolina.  

Eliminação do produto: eliminar o produto de acordo com a legislação vigente em matéria 

de eliminação de resíduos. 

 

 

7.- MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

  

7.1. MANIPULAÇÃO: 

Protecção durante a manipulação: seguir as instruções indicadas no rótulo. 

Ambiente de trabalho: suficientemente ventilado. 

  

7.2. ARMAZENAMENTO: 

  

Temperatura máxima de armazenamento: 50ºC 

Temperatura mínima de armazenamento:   5ºC 

 

8.- CONTROLOS DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 

 

Medidas de prevenção: não tocar sem luvas e evitar que o produto entre em contacto com 

o vestuário. 

Protecção respiratória: nenhuma. 

Protecção cutânea: luvas. 
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9.- PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Estado físico:      fluido denso 

Cor:       incolor 

Cheiro:       ligeiro odor a dissolvente 

Ponto de ebulição:     no aplicável 

Ponto de fusão:     no aplicável 

Densidade específica (água = 1):       0,885 Kg/l a 20ºC 

Solubilidade em água:     insignificante 

Viscosidade (Brookfield Dll, gir.63, v=6 rpm):    2660 Cps (80ºC) 

Resíduo seco:      91,5 % 

Volatilidade:      no volátil 

Ponto de inflamação:       > 50ºC 

Ponto de auto-ignição:          > 200ºC 

Conteúdo em Ciclohexano:     < 8% 

 

 

10.- ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 

Estabilidade a temperatura ambiente: estável durante 24 meses. 

Reacções a evitar: nenhuma. 

Possibilidade de polimerização: não polimeriza. 

Outra informação: manter os recipientes fechados e fora do alcance das crianças e dos 

animais domésticos. 

 

 

 

11.- INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 

Vias de exposição: ingestão e contacto com a pele. 

Propriedades irritantes: [ X ] na pele 

    [ X ] nos olhos 

 

 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Protecção da água: evitar que o produto vá para o esgoto ou para cursos de água. 

Protecção do ar: não é necessária. 

 

13.- CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 

Eliminação: ver ponto 6. 

Eliminação do produto e das suas embalagens conforme a legislação vigente. 
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14.- INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE 

 

ADR/IMDG/IATA: no classificado – produto não perigoso. 

Transporte terrestre: colocar longe de alimentos e bebidas. 

Transporte marítimo: colocar longe de alimentos e bebidas. 

Transporte aéreo: colocar longe de alimentos e bebidas. 

 

 

15.- INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 

 

Uma vez que o produto não está classificado como perigoso, não possui símbolos de 

perigo nem frases de risco ou conselhos de prudência. Seguir as instruções indicadas na 

etiqueta. 

 

 

16.- OUTRA INFORMAÇÃO 

 

A informação contida nesta ficha de segurança refere-se ao produto indicado e pode não 

ser válida se este for utilizado juntamente com outros produtos. Para a sua utilização, 

seguir atentamente as instruções do rótulo da embalagem. A empresa 

produtora/distribuidora não se responsabiliza pelas consequências de um uso inapropriado 

do produto ou de um emprego diferente do indicado no rótulo. 


