Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto:

Tipo(s) do produto:

Número da autorização:

Número de referência do ativo
R4BP 3:

Racumin pasta

TP 14 - Rodenticidas

PT/DGS ARMPB-12/2014

PT-0008231-0000
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Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto
Racumin pasta

1.2. Titular da Autorização
Nome

BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.

Endereço

Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 CARNAXIDE OEIRAS Portugal

Nome e endereço do titular da
autorização

Número da autorização
PT/DGS ARMPB-12/2014

Número de referência do ativo
R4BP 3

PT-0008231-0000

Data da autorização

10/11/2014

Data de caducidade da
autorização

30/06/2018

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante

Bayer S.A.S

Endereço do fabricante

Rue Jean-Marie Leclair, 16 - CS 90106 69266 LYON Cedex 09 Lyon França

Localização das instalações de
fabrico

Via C. Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Vigonovo Itália

Via Sorgaglia 25 35020 Arre (PD) Arre Itália

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)
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Substância ativa

18 - Cumatetralilo

Nome do fabricante

Bayer S.A.S.

Endereço do fabricante

Rue Jean-Marie Leclair, 16 - CS 90106 69266 LYON Cedex 09 Lyon França

Localização das instalações de
fabrico

Alfred-Nobel-Str. 50 Monheim am Rhein 40789 Monheim am Rhein Alemanha

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida
Denominação comum Nome IUPAC

Função

Número CAS

Número CE

Teor (%)

Cumatetralilo

Substância ativa

5836-29-3

227-424-0

0.0375

2.2. Tipo de formulação
PA - Pasta

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

Nocivo por ingestão.
"Pode afectar os órgãos ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos
após exposição prolongada ou repetida indicar a via de exposição se existirem provas
concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição."

Recomendações de prudência

Não respirar poeiras.
Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
EM CASO DE INGESTÃO:Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
Enxaguar a boca.
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Em caso de indisposição, consulte um médico.
Eliminar o conteúdo em centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso
Utilização 1 - Uso pelo público em geral
Tipo de produto
Se aplicável, uma descrição
exata da utilização autorizada
Organismo(s) alvo (incluindo o
estádio de desenvolvimento)

TP 14 - Rodenticidas

Dentro e em redor de edifícios domésticos, industriais e comerciais.
Mus musculus-Rato doméstico-Jovens e adultos
Rattus norvegicus-Ratazana-Juvenis e adultos
Rattus rattus-Ratazana-jovens e adultos

Interior

Campos de utilização
Exterior
Utilização dentro e em redor de habitações.

Método(s) de aplicação

Aplicação de isco O produto deve ser aplicado pelo público em geral, no controlo de roedores,
exclusivamente em caixas porta-isco opacas, seguras e invioláveis. São consideradas
seguras, as caixas porta-iscos nas quais os iscos são inacessíveis a crianças e
organismos não visados. Além disso, a caixa deve dispor de um fecho que impeça a
sua abertura por crianças.
Doses de aplicação:
No interior de edifícios:
- Ratazanas, infestação severa: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância
entre caixas: de 3 a 10 metros.
- Ratazanas, infestação ligeira: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância
entre caixas: de 5 a 20 metros.
- Ratos, infestação severa: de 10 g a 20g de producto / caixa porta isco. Distância entre
caixas de 2 a 10 metros.
- Ratos, infestação ligeira: de 10 g a 20g de producto / caixa porta isco. Distância entre
caixas de 5 a 20 metros.
Em redor de edifícios:
- Ratazanas, infestação severa: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância
entre caixas: de 3 a 10 metros.
- Ratazanas, infestação ligeira: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância
entre caixas: de 5 a 20 metros.

Frequência de aplicação e
dosagem
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Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da
embalagem

Saqueta - Plástico: PET - < 1,5 Kg
Caixa - Papel, cartão - < 1,5 Kg

4.1.1 Instruções específicas de utilização
O produto deve ser aplicado pelo público em geral, no controlo de roedores, exclusivamente em caixas porta-isco opacas, seguras
e invioláveis. São consideradas seguras, as caixas porta-iscos nas quais os iscos são inacessíveis a crianças e organismos não
visados. Além disso, a caixa deve dispor de um fecho que impeça a sua abertura por crianças.
As caixas porta isco podem ser colocados dentro e em redor de edifícios domésticos, industriais e comerciais, excluindo instalações
pecuárias, em zonas infestadas (ao longo de paredes, janelas …).
O número de saquetas individuais de papel por caixa porta isco deverá ser adaptada à taxa efetiva. O nº de caixas porta-isco é
função da área a tratar e da taxa de infestação. As distâncias entre caixas porta isco deverá ser respeitada.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas
- Impedir o acesso a crianças e a animais domésticos ou selvagens.
- Coloque as caixas porta-isco ao abrigo da chuva e em zonas não inundáveis.
- Conservar unicamente no recipiente de origem.
- As caixas porta-isco devem conter apenas rodenticidas.
- - É recomendado o uso de luvas.
- - Não abrir as caixas porta-isco.
- - Lave as mãos depois de a utilizar.
- - Retire todas as caixas porta-isco após o tratamento.
A indicar nas caixas porta-isco:
- Não abrir esta caixa porta-isco ou as saquetas que contém.
- (S2) Manter for do alcance das crianças.
- (S13) Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções
de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente
Em caso de exposição, contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV – tel: 808 250 143) ou um
medico e descreva-lhe a situação (informe sobre o rótulo e magnitude da exposição):
- Em caso de inalação: permaneça em repouso e respire ar fresco.
- Em caso de contacto com a pele: Retire a roupa contaminada e lave a pele com sabão, enxaguando abundantemente com água.
Não use solventes ou diluentes.
- Em caso de contacto com os olhos: lave abundantemente com água corrente (tépida, se possível) durante vários minutos,
mantendo as pálpebras abertas debaixo do fluxo de água.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente o medico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não provoque o vómito. Não
coma ou beba, qualquer que tenha sido a quantidade ingerida. Em caso de emergência, ligue o 112 ou para o CIAV (tel: 808 250
143).
- Informação para o medico: O produto Racumin Pasta contém um rodenticida anticoagulante, podendo ser necessário tratamento
com vitamina K1 durante muito tempo.

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua
embalagem
- Não limpe as caixas porta-isco entre duas aplicações.
- Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
- Não elimine o produto no ambiente ou canalizações.
- Elimine as caixas porta-isco em centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.
- As embalagens não devem ser reutilizadas ou recicladas.
- Os restos de isco não consumido, não utilizado ou resíduos em volta das caixas porta-isco devem ser recolhidos e eliminados em
centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.
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4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto
em condições normais de armazenamento
Manter sempre os recipientes bem fechados em locais frescos e secos, longe de pessoas não autorizadas, alimentos e animais
domésticos.
Evitar a exposição à luz solar direta.
Manter afastado de fontes de combustão.
O produto pode armazenar-se e utilizar-se até dois anos após a data de fabrico.

5. Orientações gerais para a utilização
5.1. Instruções de utilização
ver usos autorizados

5.2. Medidas de redução do risco
ver usos autorizados

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros
socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente
ver usos autorizados

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem
ver usos autorizados

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais
de armazenamento
ver usos autorizados

6. Outras informações
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