PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:
1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:
- Este produto é:
-  - Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
- X - Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II).
-  - Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
-  - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

ICHIBAN
Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA sob nº 01612
COMPOSIÇÃO:
Tetrachloroisophthalonitrile (CLOROTALONIL).............................. 720 g/L (72,0% m/v)
Outros ingredientes.......................................................................... 375 g/L (37,5% m/v)
GRUPO

- Este produto é ALTAMENTE PERSISTE no meio ambiente.
- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos (algas, peixes e
microcrustaceo).
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos
d'água. Evite a contaminação da água.
2.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO,
CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

VISANDO

SUA

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de
alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente
crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.
3. EM CASO DE ACIDENTE:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamentos de proteção individual.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa PILARQUIM BR COMERCIAL
LTDA - Telefone de Emergência: 0800 70 10 450.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d’água.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO 2, pó químico,
ficando a favor do vento para evitar intoxicação.
4 – DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS
- É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o
produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da
bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações,
medicamentos, animais ou pessoas.
- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente
ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE
LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.
5. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o
registrante através do telefone (0XX11) 4195.2121 para sua devolução e destinação final.
6. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

M05

FUNGICIDA

CONTEÚDO: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 e 200L
CLASSE: Fungicida de contato.
GRUPO QUÍMICO: Isoftalonitrila
TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada (SC)
TITULAR DO REGISTRO (*):
PILARQUIM BR COMERCIAL LTDA
Rua Cardeal Arcoverde, 2811 – Sala 407 e 408 Bairro Pinheiros – São Paulo – S.P. CE
05407-004 - CNPJ: 00.642.795/0001-31 Tel: (0xx11) 4195.2121 Fax (0xx11) 4195.2810
Registro CDA/SP nº 257
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO
AGROVANT COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Avenida Jaime Ribeiro, 409-C – CEP 14.883-105 - Santa Luzia, Jaboticabal - SP - CNPJ sob
o nº 05.830.454/0001-03 – Registro no Estado CDA-SP n° 579.
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.
Rodovia Sorocaba – Pilar do Sul, km 122 – CEP 18160-000- Salto de Pirapora – CNPJ
62.182.092/0012-88 – Registro no Estado – SAA/CDA/SP n° 476
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Av. Parque Sul, 2138 – 1° Distrito Industrial - CEP 61939-000 – Maracanaú/CE – CNPJ
07.467.822/0001-26 – Registro no Estado SEMACE n° 565/2015 –DICOP/GECON
BASF S.A.
Av. da Nações Unidas, 14.171 – Torre C – 10° ao 12° e 14° ao 17° andar – CEP 04794-000
– São Paulo/SP CNPJ 48.539.407/0001-18 – Registro no Estado SAA/CDA-SP n° 044
Av. Brasil, 791 – Bairro Eng. Neiva – CEP 12521-900 – Guaratinguetá/SP - CNPJ
48.539.407/0002-07 – Registro no Estado – SAA/CDA-SP 487
FIAGRIL LTDA.
Av. Produção, 2330W – Bandeirantes – CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde/MT
CNPJ sob o n° 02.734.023/0013-99 Registro no Estado: INDEA/MT 14209
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
Pilarich Técnico - Registro MAPA n° 01611
PILARQUIM (SHANGHAI) CO. LTD.
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District - Shanghai, P.R. China
JIANGSU WEUNITE FINE CHEMICAL CO., LTD.
Jinger Road, lndustry Chemical Park· Jiangsu Province - Xinyi City/ China
FORMULADOR: VIDE BULA
No do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVEOS EM SEU PODER.
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJASE.
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.
Restrições Estaduais, do Distrito Federal e municipais: Vide bula.
Produto registrado para as culturas de amendoim, batata, feijão, soja e tomate.
Indústria Brasileira
(Dispor este termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no art. 4º
do Decreto nº 7.212 de 15 de junho de 2010)
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA CATEGORIA 2 – PRODUTO ALTAMENTE
TÓXICOCLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL II –
PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

PILARQUIM BR COMERCIAL LTDA.

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS
INSTRUÇÕES DA BULA
PRECAUÇÕES GERAIS:
 Produto para uso exclusivamente agrícola.
 O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.
 Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
 Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
 Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI)
recomendados.
 Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas
com a boca.
 Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida
útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
 Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e
áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional
habilitado.
 Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em
primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.
 Mantenha o produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado,
longe do alcance de crianças e animais.
 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte
ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas.
 Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação
à forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.
PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:
 Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.
PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
 Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:
 Para evitar acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula.

ATENÇÃO

“Pode ser perigoso se ingerido”
“Pode ser perigoso em contato com a pele”
“Fatal se inalado”
“Provoca irritação ocular grave”

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um serviço médico de emergência, levando a
embalagem, o rótulo, a bula, o folheto informativo e/ou receituário agronômico do produto.
Ingestão: Em caso de ingestão, NÃO PROVOQUE VÔMITO, exceto quando houver indicação
médica. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou
comer.
Olhos: ATENÇÃO: O PRODUTO PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR GRAVE. Em caso de contato
com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos. Evite que a
água de lavagem entre no outro olho. Caso utilize lentes de contato, deve-se retirá-las.
Pele: Em caso de contato com a pele, tire toda a roupa e acessórios (óculos, cinto, pulseiras, relógio,
anéis, etc.) contaminados e lave-a com água e sabão em abundância.
Inalação: Em caso de inalação, leve a pessoa para local aberto e ventilado. Se o intoxicado parar de
respirar, aplique imediatamente a respiração artificial. Transporte-o imediatamente para a assistência
médica mais próxima.
A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis, por
exemplo.
ANTÍDOTO E TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA: Não existe antídoto específico.
Tratamento sintomático. Fazer diluição com (120 a 240) mL de água ou leite (não exceder 120 mL em
crianças). Para outras informações: vide Bula.
As intoxicações por agrotóxicos e afins estão incluídas entre as Doenças e Agravos de Notificação
(SINAN/MS). Notifique no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa)
TELEFONE PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA: Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 Rede
Nacional de Centros e Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT – ANVISA/MS. Telefone de
Emergência da empresa: 0800-7010450

