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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: 

 
DTX MULTINSETICIDA AEROSSOL® 

Nome da Empresa:   DEXTER LATINA IND.  E C O M .  P R O D U T O S  QUÍMICOS LTDA 

Endereço: Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428 – Campo Largo da Roseira – São José 

dos Pinhais – Paraná – CEP: 83.183-000 

Telefone: +55 (41) 3299-1900 

FAX: +55 (41) 3299-1949 

E-mail: sac@dexterlatina.com.br 

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

 

Nome Químico: 
(RS)-2-Metil-4-oxo-3-(2-propil) ciclopent-2-enil (1RS)-cis, 

trans-crisantemato 

Fórmula molecular:  C19H24O3  

Sinonímia:  Praletrina 

Natureza química:  Piretroides 

Chemical Abstract Service - CAS:  23031-36-9 

Concentração 0,20 % 

Nome Químico: 
3-fenoxibenzil (1RS)-cis-trans-3-(2,2 diclorovinil) 2,2-

dimetilciclopropanocarboxilato 

Fórmula molecular:  C12 H20 Cl2 O3  

Sinonímia:  Permetrina 

Natureza química:  Piretroides 

Chemical Abstract Service - CAS:  52645-53-1 

Concentração 0,21 % 

Nome Químico: Butano e Propano 

Fórmulas moleculares:  C4H10  e C3H8 

Sinonímia:  Gás Propelente 

Natureza química:  Hidrocarbonetos derivados de petróleo 

Chemical Abstract Service - CAS:  106-97-8 e 74-98-6 

Concentração 55% 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 
3.1 Perigos mais importantes 
  
 3.1.1 Efeitos adversos à saúde humana: Perigoso se inalado, em contato com a pele e 
ingerido. 

3.1.2 Efeitos ambientais: Tóxico para organismos aquáticos pode causar efeitos adversos 
por longos períodos ao sistema aquático. 

3.1.3 Principais sintomas: A praletrina é um piretróide que pode produzir estimulação do 
sistema nervoso Central e ainda pode provocar irritações na pele e nos olhos causando dermatites e 
queimaduras na pele. 

 
3.2 Classificação de acordo com Diretivas EU 67/548/EEC ou 1999/45/EC 
 

Símbolos de segurança 

   
R – frase(s) 

R12          Explosivo 

R20/21/22  Evite a inalação, contato com a pele e ingestão 

R36          Irritante ocular 

R51/53 
 Tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos 
sistema aquático. 

S – frase(s) 

S16          Mantenha longe de fontes de ignição – Não fume. 

S26 
Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água 
corrente e procure serviço médico. 

S36/37          Use luvas e roupas protetivas. 

S61 Evite descarte no meio ambiente. Veja instruções no item 13 desta ficha. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

 
4.1 Inalação:  
Remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar 
com dificuldade, consultar um médico imediatamente 
4.2 Contato com a pele:  
Lavar imediatamente a área afetada com água por mais de 15 minutos. Remover as roupas 
contaminadas. Ocorrendo efeitos/ sintomas, consultar um médico. Lavar bem roupas contaminadas 
antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. 
4.3 Contato com os olhos:  
Lavar imediatamente com água em abundância. Consultar um médico. 
4.4 Ingestão:  
Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser 
evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. 
ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente. 
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4.5 Instruções para o médico  

Piretróides tipo I (sem grupo CN) síndrome T: tremores, hipersensibilidade, hiperexcitabilidade, 
câimbras musculares e convulsões. 

Piretróides tipo II (com grupo CN) síndrome CS: coreoatetose, salivação excessiva, lacrimejamento, 
hipersecreção nasal, hipersensibilidade, distúrbios sensoriais cutâneos (formigamento, 
entorpecimento e sensação de queimação), irritação cutânea (eritema papular), cefaleia intensa, 
perda do apetite, fadiga, tonturas, perda da consciência, câimbras musculares e convulsões  
Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha 
ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambulatório para realizar o procedimento. 

 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
5.1 Meios de extinção apropriados:  
Espuma, CO2, pó químico e água em último caso. 
5.2 Perigos da Exposição Durante o Incêndio 

A embalagem aerossol contém material inflamável sob pressão. 
Os recipientes fechados expostos ao calor do incêndio podem criar pressão e explodir. Os vapores 

podem percorrer longas distâncias ao longo da área ou do piso até uma fonte de ignição e inflamar-

se. 

5.3 Procedimentos para Combate ao Incêndio 

A água pode não extinguir eficientemente o incêndio; entretanto, deverá ser usada para manter 

resfriadas as embalagens expostas ao fogo e prevenir o risco de explosão. Use equipamentos 

protetores completos (acessórios, roupas) e um aparelho de respiração autônomo(SCBA). 

 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
6.1 Precauções pessoais: Coloque os recipientes que sofreram vazamento em uma área bem 

ventilada, preferencialmente em uma capela de exaustão, se disponível, ou ao ar livre. Afaste as 

pessoas não protegidas da área de perigo. A área de vazamento deve ser limpa por pessoal 

qualificado. Elimine todas as fontes de ignição como chamas, dispositivos que emitam chamas, fontes 

de faíscas elétricas. Use somente ferramentas que não provoquem faíscas. Ventile a área com ar 

fresco. Para grandes vazamentos ou vazamentos em espaços confinados, proporcione ventilação 

mecânica ou exaustão, para dispersar os vapores, seguindo as boas práticas de higiene industrial. 

Cuidado! Um motor pode ser uma fonte de ignição e pode provocar incêndio ou explosão de gases 

ou vapores inflamáveis. Lembre-se que adicionar um material absorvente não elimina a toxicidade, 

corrosividade e perigos de inflamabilidade. 

6.2 Remoção de fontes de ignição: As fontes de ignição devem ser removidas.  
6.3Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Evite contato do produto 
com a pele, mucosas e com os olhos. Utilize equipamentos de proteção individual. Não coma, não 
beba e não fume durante o manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar 
derrames ou contaminação dos equipamentos para contenção. 
6.4 Precauções ao meio ambiente: Coloque os recipientes despressurizados e o resíduo da limpeza 

em contêineres aprovados por autoridades competentes para o transporte. Para grandes vazamentos, 

cubra os drenos e construa diques para prevenir a entrada no sistema de esgoto ou cursos naturais 

de água. Descarte o material coletado assim que possível. 
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6.5 Métodos para limpeza: Consulte outras seções desta Ficha de Segurança para informações 

relativas aos perigos físicos e para a saúde, proteção respiratória, ventilação e equipamento de 

proteção pessoal. Contenha o vazamento. Cubra a área do vazamento com espuma extintora de 

incêndio. Uma espuma (AFFF - Aqueous Film Forming Foam) é recomendada. Trabalhe pelas 

margens do vazamento, cubra com bentonita, vermiculita, ou materiais absorventes disponíveis 

comercialmente. Misture com absorvente suficiente até ficar seco. Recolha o máximo possível do 

material derramado com o auxílio de ferramentas que não provoquem faíscas. Limpe o resíduo com 

um solvente apropriado selecionado por uma pessoa qualificada e autorizada. Ventile a área com ar 

fresco. Leia e siga as precauções de segurança do rótulo e FISPQ do solvente. Vede o recipiente. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
7.1 Manuseio 

7.1.1 Medidas técnicas:  
7.1.1.1 Prevenção da exposição do trabalhador: Evite contato do produto com a pele e 

com os olhos.  
7.1.1.2 Precauções para manuseio seguro: Utilize equipamentos de proteção individual. 
7.1.1.3 Orientações para manuseio seguro: Não coma, não beba e não fume durante o 

manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação 
do equipamento de aplicação, durante o abastecimento e manuseio. 

7.1.1.4 Prevenção Contra o Risco de Incêndio: Não fume enquanto estiver manuseando 

este material. Não pulverize perto de chamas ou fontes de ignição. O recipiente de aerossol contém 

gás inflamável sob pressão. Líquido e vapores extremamente inflamáveis. 

7.1.1.5 Prevenção Contra o Risco de Explosão: Mantenha afastado do calor, faíscas, chamas 
e outras fontes de ignição. 

7.1.16 Prevenção de Acumulação de Eletricidade Estática: Evite descargas eletrostáticas. 
 

7.2 Armazenamento 
7.2.1 Medidas técnicas apropr iadas: Manter o produto em seu recipiente original. 

Manter as eventuais sobras do produto em suas embalagens originais adequadamente fechadas.    
7.2.2 Condições de armazenamento 

   7.2.2.1Adequadas:   Manter o produto em seu recipiente original, identificado, ao abrigo de 
intempéries, luz, calor e em local exclusivo para produtos tóxicos. Manter o produto em sua 
embalagem original. Armazenar à temperatura ambiente (não superior a 50º C). 

   7.2.2.2 A evitar: Não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados 
para animais. 

   7.2.2.3 Produtos e materiais incompatíveis: Incompatível com produtos fortemente 
ácidos, fortemente alcalinos e fortemente oxidantes. 

   7.2.2.4 Materiais seguros para embalagens: Latas metálicas apropriadas para produtos 
químicos pressurizados. 

 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
8.1 Equipamento de proteção individual apropriado 

8.1.1Proteção respiratória: Utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro 
mecânico, (ORGAN P2 – EPICON ou classe P2- 5n113M), ou máscaras de borracha ou silicone com 
filtro para pesticidas. 

8.1.2 Proteção d a s  m ã o s : Utilizar luvas de nitrila, vinil, PVC ou outro material impermeável. 
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8.1.3 Proteção dos olhos: Utilizar óculos de segurança para produtos químicos. 

 8.1.4Proteção da pele e do corpo: Utilizar macacão de mangas compridas impermeáveis ou 
hidrorepelentes e botas de PVC. 
Precauções Especiais: Manter EPI´s devidamente limpos e em condições adequadas de uso, 
realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos 
danificados. 
8.2 Medidas de higiene:  
Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, 
evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. 
8.3 Limites de exposição 
BUTANO (106-97-8) 
            ACGIH - TWA 
                   1000 ppm ACGIH: TWA; Categoria: Alcanos, C1-4 
PROPANO (74-98-6) 
            ACGIH - TWA 
                   1000 ppm ACGIH: TWA; Categoria: Alcanos, C1-4 
PERMETRINA PRALETRINA ACGIH - TWA 
                   ACGIH: TWA Não estabelecidos. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

9.1 Estado físico: líquido premido 
9.2 Cor: Esbranquiçado 

9.3 Odor: característico 

9.4 pH: 5,5 a 6,0 

9.5 Faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico  

9.5.1 Ponto de ebulição: decompõe-se aproximadamente 267ºC a 11kPa. 
9.5.2 Ponto de fusão: 4ºC 

9.6 Ponto de fulgor: 133 º C 

9.7 Temperatura de autoignição: 354ºC 

9.8 Limite de explosividade superior/inferior: o produto não é explosivo. 

9.9 Pressão de vapor: 4.2 x10-3 Pa (25ºC) 

9.10 Densidade: 1.03 (20ºC). 

9.11 Solubilidade: (em água): 8.43 x 10-3 g/L(20ºC), o produto é miscível em hexano, metanol 

9.12 Viscosidade: 0,550 Pa (25ºC) 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
10.1 Condições específicas: 

10.1.1Instabilidade: produto é estável à temperatura ambiente a ao ar, sob condições 
normais de uso e armazenagem. 

10.1.2Reações perigosas: Bases, agentes oxidantes, 
metais alcalinos, agentes redutores e ácidos. 

 
10.2 Condições a evitar: Temperaturas elevadas, exposição prolongada a intempéries. 
10.3 Produtos perigosos da decomposição: a queima produz monóxido de carbono, dióxido 

de carbono e outras substâncias orgânicas não identificáveis 
 



DTX MULTINSETICIDA AEROSOL 
FISPQ 044  

Página 6 de 7 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO – FISPQ 
Elaborada conforme NBR 14725/2001 

Data de Elaboração: 18/05/2015 
N° da Revisão: 01 em 06/10/2015 

 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
11.1 Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

11.1.1 DL50 aguda, oral, ratos: DL50 Oral em ratos: 640 mg/Kg 
11.1.2 DL50 dérmica, ratos, coelhos: DL50 Dérmica em ratos: > 5.000 mg/Kg 
11.1.3 Efeitos Locais: O produto pode causar irritação dérmica e ocular. 

 
11.2 Toxicidade crônica: 

11.2.1  Mutagenicidade: o produto é considerado não mutagênico 
11.2.2 Carcinogenicidade: produto não carcinogênico  
11.2.3 Teratogenicidade: o ingrediente ativo é considerado não teratogênico para seres 

humanos. 
11.2.4 Efeitos na reprodução: o ingrediente ativo é considerado sem efeitos reprodutivos para 

seres humanos. 
 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
12.1 Mobilidade no solo:  
O produto é altamente móvel, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir 
principalmente águas subterrâneas. 
 
12.2 Eco toxicidade:  

12.2.1 Toxicidade para peixes: os piretróides sintéticos têm-se mostrado tóxicos para peixes 
e artrópodes aquáticos. 

12.2.2 Toxicidade para aves: a toxicidade dos piretróides sintéticos em aves e animais é 
baixa. 

12.2.3 Toxicidade para abelhas: Nos testes de laboratório foi observado que os piretróides 
sintéticos são tóxicos para abelhas, mas em pratica não foram observados efeitos adversos graves 
por causa das baixas taxas de aplicação e persistência do produto no ambiente. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 
13.1Métodos de tratamento e disposição 

13.1.1 Produto: Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este 
tipo de operação, equipados com câmeras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão 
competente. 

13.1.2 Restos de produtos: Manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade 
vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas. 

13.1.3 Embalagem usada: Armazenar a embalagem usada com tampa até a sua devolução 
ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da 
compra. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá 
ser realizada pela empresa registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos 
competentes. Não queime nem enterre as embalagens. Observe Legislação Estadual e Municipal 
específicas. Consulte o órgão Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
 Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestres: número ONU 1950 – AEROSSOIS 
Marítimos: (IMDO) classe de risco = 2.1Número ONU 1950 
Aéreo: (ICAO/IATA) classe de risco = 2.1Número ONU 1950 

-  

- Para produto classificado como perigoso para o transporte 
Número ONU: 1950 
Nome apropriado para embarque: AEROSSOIS 
Classe de risco: 2.1 
Número de risco: 23 
Grupo de embalagem: NA 
 
 

15.REGULAMENTAÇÕES 

 
15.1 Regulamentações: 
Licenciado no Ministério da Saúde (ANVISA) sob n° 3.2340.0035 
 
15.2 Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 
Mantenha o produto na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia. Não aplique sobre 
alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fume, beba, nem coma durante a aplicação. 
Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante aplicação. Em caso de contato 
direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão. Em caso de contato com 
os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procure 
o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800 148110) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local ventilado.  
Agite bem antes de usar. Cuidado: evite a inalação deste produto e proteja os olhos durante a 
aplicação. Inflamável! Não perfure o vasilhame mesmo vazio. Não exponha à temperatura superior a 
50°C. Não jogue no fogo ou incinerador, perigo de aplicação próxima a chamas ou superfícies 
aquecidas. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito. Não 
aplicar o produto na presença de pessoas asmáticas ou com problemas respiratórios. Não guarde 
este produto dentro de automóveis. 
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor 

conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com 
a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva 
o uso combinado com outro ou outros processos é de responsabilidade do usuário.  

 
 


