
Ficha de informação de segurança de produtos químicos – FISPQ 

1. Informação do produto e da Empresa: 
Nome do produto: DERRUBA SL 
Principal uso: ADJUVANTE 
Produzido por:               FERTILE AGROSCIENCES LTDA   CNPJ 30.381.884/0001-32

Endereço:                            AV. MAJOR HILARIO TAVARES PINHEIRO, 3279 - JABOTICABAL SP - CEP: 14871-300. 
Mapa EP/SP:                  82021
 
Distribuido por:                 KINAGRO AGROSCIENCES IND. E COM. DE AGROQ. LTDA   CNPJ 33.269.562/0001-94
Endereço:                           RUA SIMAO VIEIRA DE MORAES, 961 – PIEDADE SP - CEP: 18170-000. 
EC:                                    SP 002423-6
Telefone:                            (15) 3244-1250
E-mail:   SAC@KINAGRO.COM.BR
___________________________________________________________________________________________ 

2. Composição e informações sobre os ingredientes: 
Mistura: Adjuvante 
Ingredientes que contribuam para o perigo:  Nenhum 
Composição:  

Contém boro, ureia, extrato de óleo de Nim, óleo de citronela, D limoneno e tensoativos, dispersantes, umectantes e água. 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Identificação de perigos: 
Perigos mais importantes: O produto não é considerado perigoso.  
Efeitos do produto: O produto tem baixa toxicidade, porém os seguintes pontos devem ser observados:  
Inalação: Não se espera reações.  
Ingestão: Podem causar desordem no trato gastrointestinal.  

Pele: Contato prolongado pode causar alguma irritação.  
Olhos: Pode causar irritação após contato.  
Perigos físicos e químicos:   Estável sob condições normais de uso e armazenamento.  
Perigos específicos: Não há outros perigos relacionados ao produto.

___________________________________________________________________________________________ 

4. Medidas de primeiros socorros: 
Inalação: Não se espera reações. 

Contato com a pele: Não se espera reações, lave-se com água e sabão. 
Ingestão: Lavar a boca com água e posteriormente beber abundantemente água. Encaminhar ao médico se caso a quantidade ingerida não for 
pequena ou quando sintomas relevantes ocorrem após ingestão do produto. 
Contato com os olhos: Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 10 minutos. Encaminhe ao médico se caso algum sintoma persista.

___________________________________________________________________________________________ 

5. Medidas de combate ao incêndio: 
Extintores: Produto não inflamável.  

Extintores não apropriados: Não disponível. 
Perigos específicos: Não disponível. 
Métodos especiais: Não disponível. 
Proteção dos bombeiros: Não disponível. 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento: 
Precauções pessoais: Utilizar luvas de borracha nitrílica ou PVC.  

Remoção das fontes de ignição: O produto não é inflamável.  
Controle da poeira: Nenhum.  
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Usar equipamentos de proteção individual adequados.  
Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja cursos de água, rios, lagos, esgotos, outros.  

Sistemas de alarme: Não aplicável.  
Métodos para limpeza: Absorver o material com produto absorvente de líquidos.  
Recuperação: Recolher o material em recipiente limpo e tampar.  
Neutralização: Não aplicável.  
Disposição: Todo material resultante de limpeza deve ser removido para a unidade de disposição ou tratamento apropriado, e conforme 

recomendação dos órgãos ambientais.  
Prevenção de perigos secundários: Não aplicável.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
7. Manuseio e armazenamento: 
Técnicas de manuseio: Não disponível. 

Orientações e de manuseio: Utilizar os EPI's adequados, Óculos, Luvas e Botas. 
Condições de armazenamento: Adequadas: Local seco, fresco, bem ventilado. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança. 



__________________________________________________________________________________________________________ 

8. Controle de exposição e proteção
pessoal: Proteção respiratória: Não disponível. 

Proteção das mãos: Luva de látex. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança. 

Proteção da pele e do corpo: Não disponível. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

9. Propriedades físico-químicas: 
Aspecto:  Líquido solúvel, de cor ou verde/Amarelo e/ou marrom.  
Odor: Característico.  
pH: 5,5 a 6,5  

Ponto de fulgor: Não disponível.  

Inflamabilidade: Não disponíveis.  
Densidade a 20ºC: 1,02gL 
Solubilidade em água: Solúvel em água.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

10. Estabilidade e reatividade: 
Estabilidade: É estável sobre condições normais de estocagem e manuseio.  

Condições a evitar: Não disponível.  
Materiais ou substâncias incompatíveis: Não disponível.  
Produtos perigosos na decomposição: Não disponível.

__________________________________________________________________________________________________________ 

11. Informações toxicológicas: 
Toxidade aguda: Não disponível.  
Efeitos locais: Não aplicável.  

Sensibilização: Não disponível.  
Toxicidade crônica: Não aplicável.  

Efeitos específicos: Não disponível.  
Substâncias que causam efeitos aditivos: Não aplicável.

__________________________________________________________________________________________________________ 

12. Informações ecológicas: 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:  

Persistência/degradabilidade: Biodegradável.  
Bioacumulação: Não é bioacumulável.  
Comportamento esperado: Rápida absorção devido à solubilidade em água.  
Impacto ambiental: Evitar escoamento de grandes quantidades para cursos de água e galerias.

__________________________________________________________________________________________________________ 

13. Consideração para descarte: 
Produto: Faça a utilização do produto.  

Restos do produto: Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior disposição final. Consulte o órgão de controle 
ambiental local.  
Embalagem usada: Aconselha-se a não reutilizar as embalagens vazias. Recicle a embalagem.

__________________________________________________________________________________________________________ 

14. Informações sobre transporte: 

Mercadoria não perigosa segundo os regulamentos de transporte. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

15. Regulamentações: 
Regulamentações: Produto não classificado no decreto que regulamentou o transporte de produtos perigosos. O produto não é considerado 

perigoso.

__________________________________________________________________________________________________________ 

16. Outras informações: 
As informações indicados na FISPQ se baseiam no conhecimento técnico-científico deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas 
como orientação, cabendo ao usuário a utilização de acordo com as leis e regulamentos legais existentes. É de responsabilidade de o usuário 
determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias.  


