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SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



FISPQFISPQ
IDENTIFICAÇÃO 
Nome do produto: Plus
Classificação MAPA: fertilizante mineral misto
Modo de aplicação: via solo
Natureza física: sólido – pó 
Registro produto MAPA: RS 003105-4.000010
Garantias:

Registrante: 
GIGAMIX TECNOLOGIAS FUTURAS LTDA.
RS 324, km 33, nº 564, pavilhão II - Barra Seca – Paraí/RS
Registro do Estabelecimento no MAPA: RS 003105-4
Fone: (54) 3477 2230 / 3477 1540
E-mail: contato@gigamix.agr.br

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Classificação da mistura: Produto não classificado como perigoso de
acordo com a ABNT NBR 14725-2.
Elementos apropriados de rotulagem: não aplicável.
Sistema de classificação: Norma ABNT NBR 14725-2:2009 – versão
corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e
Rotulagem de Produtos Químicos.

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Tipo de produto: mistura.
Nome químico comum ou nome técnico dos ingredientes da mistura:
MM fornecedor de macro secundário e micronutriente e FNR.



MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: remover a vítima para um local arejado e manter repouso em
posição que não dificulte a respiração. 
Contato com a pele: remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as
partes afetadas com água em abundância. Em caso de irritação
cutânea, procurar um médico.
Contato com os olhos: para evitar lesões por efeitos mecânicos, não
permitir que a pessoa afetada esfregue os olhos. Lavar com água
corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Caso ocorra
irritação ocular, procurar assistência médica.
Ingestão: não provocar vômito. Caso ocorra involuntariamente, vire o
paciente de lado para evitar aspiração. Procurar orientação médica
acompanhado deste documento.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto não inflamável. 

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU
VAZAMENTO

Precauções individuais: evitar contato com direto com a pele e olhos.
Utilizar equipamentos de proteção individual conforme indicado a seguir.
Precauções ao meio ambiente: não deve ser despejado em cursos d’água.
Métodos para contenção e limpeza: recolher o produto com o auxílio de
uma pá ou similar para posterior disposição final.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar os EPIs descritos a seguir.
Usar apenas a dose recomendada pelo fabricante.
Prevenção de incêndio e explosão: produto não explosivo. 
Precauções e orientações para manuseio seguro: não aplicar nas horas mais
quentes do dia e na presença de vento forte. Manipular o produto a favor do
vento ou em ambientes arejados.
Medidas de higiene: não manipular ou ingerir alimentos durante a
aplicação do produto.
Medidas técnicas de armazenamento seguro: armazenar o produto em
local seco e protegido de fontes de calor. Após o uso, manter a embalagem
fechada.
Materiais para embalagens: o produto já se encontra em embalagem
apropriada para seu armazenamento. Conservar unicamente no recipiente
de origem.



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional: não estabelecidos.
Indicadores biológicos: não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia: tornar disponíveis chuveiros na área
de manipulação. Sempre que possível, manipular sob sistema de
exaustão.
Medidas de proteção individual. 
Proteção dos olhos: utilizar óculos de segurança com proteção lateral.
Proteção da pele e do corpo: utilizar sapatos fechados, mangas compridas
e luvas de proteção. 
Proteção respiratória: utilizar máscara com filtro contra poeiras e névoas.
Perigos térmicos: não aplicável.



Estabilidade química: estável sob condições normais de temperatura e
pressão.
Reatividade: dado não disponível.
Possibilidade de reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.
Condições a serem evitadas: exposição do produto a altas temperaturas e
umidade. 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Ácidos fortes. 
Seu uso NÃO é indicado em combinações com METALAXIL. 
Produtos perigosos da decomposição: não se aplica.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: não classificado.
Corrosão/irritação da pele: não classificado.
Lesões oculares graves/irritação ocular: não classificado.
Sensibilização respiratória ou da pele: não classificado.
Mutagenicidade em células germinativas: não apresenta ingrediente
constituinte com atividade mutagênica.
Carcinogenicidade: não apresenta ingrediente constituinte com atividade
carcinogênica.
Toxicidade à reprodução: não foram encontrados dados que possam
enquadrar os ingredientes constituintes como sendo tóxicos à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): dado não
disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposições repetidas): dado não
disponível.
Perigo por aspiração: não classificado.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Ecotoxicidade: não classificado.
Persistência e degradabilidade: não classificado.
Potencial bioacumulativo: não classificado.
Mobilidade no solo: não disponível.

CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL
Produto e restos de produto: encaminhar para aterros industriais
devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente.
Embalagens usadas: é proibida a reutilização. Por não se tratar de
embalagem contaminada com produto perigoso, descartar conforme
legislação/orientação local para resíduos recicláveis.

ESTABILIDADE E REATIVIDADE



INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Não regulamentado para transporte.

REGULAMENTAÇÕES
Registro do Produto no MAPA: RS 003105-4.000010
Registro do Estabelecimento no MAPA: RS 003105-4
ABNT NBR 14725 (Partes 1, 2, 3 e 4)
Lei Nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
ABNT NBR 10004:2004 (Resíduos Sólidos – Classificação)

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta FISPQ foi elaborada a partir de dados físicos e químicos da mistura e
baseada em informações dos fornecedores dos componentes da mistura
ou literatura de consulta. 
Plus é compatível com a maioria dos defensivos, porém recomenda-se
uma pré-mistura para avaliação. 
A utilização de espalhante adesivo é obrigatória.
O uso em desacordo com o constante neste documento e no rótulo será
de inteira responsabilidade do usuário.
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