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1. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do produto: Foltron Plus 

Código Arysta: FISP-088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Principal uso: Fertilizante foliar mineral misto 

Registrante:  ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A. 

Rodovia Sorocaba – Pilar do Sul, km 122 – Salto de Pirapora – SP – 18160-000 
Fone/Fax Comercial: (15) 3491-9900 / 3292-1161 
Fax: (15) 3491-9918 E-mail: arysta-br@arysta.com 

Fabricante: Grupo Bioquímico Mexicano, S.A de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez # 2369 
Fraccionamiento Europa 
Saltillo 25290 Coah. México 
Telefone: (844) 438-0500 
Fax: (844) 438-0506 

Telefone de emergência: 0800 014 11 49 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

 

Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não 

utilizado conforme as recomendações. 

Efeitos adversos à saúde humana:  Olhos: Em contato com os olhos, pode causar irritação 

moderada. Pele: O contato prolongado pode causar leve irritação. Ingestão: A ingestão de 

grandes quantidades pode causar irritação ao trato digestivo, diarreia, diminuição da absorção 

de cálcio, problemas circulatórios, fraqueza, choque, cianose e ocasionalmente tetania 

(manifestações neuromusculares bruscas, como parestesias das extremidades, dispneia, dores 

torácicas ou abdominais, contraturas, em geral, dos membros superiores). Inalação: A inalação 

de aspersões foliares pode causar irritação das mucosas respiratória. 

Efeitos ambientais: Não são conhecidos os perigos associados a este produto.  

Efeitos físicos e químicos: Não são conhecidos os perigos associados a este produto. 

Principais sintomas: Não há antídoto específico. 
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Classificação de perigo do produto: Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema 

Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.  Norma 

ABNT-NBR 14.725 – parte 2:2009. 

Toxicidade Aguda – oral: Categoria 5 

Toxicidade Aguda – pele: Não classificado 

Toxicidade Aguda – inalação: Classificação impossível 

Perigo ao ambiente aquático: Classificação impossível 

Elementos apropriados da Rotulagem:  

Pictograma 
 

-- 
 

Palavra de 
advertência 

-- 

 

Frases de perigo: 

H303 – Pode ser nocivo se ingerido. 

Frases de precaução: 

Não se aplica 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Natureza química: o produto é um preparado 

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Ingrediente Nº CAS 

Fosfato diamônico 7783-28-0 

Fosfato Monoâmonico 7722-76-1 

Cloreto de Potássio 7447-40-7 

 

GARANTIA % p/p % p/v 

Nitrogênio solúvel em água (N) 
Fósforo solúvel em água (P2O5) 
Óxido de Potássio solúvel em água (K20) 
Carbono Orgânico Total 

5,50 
19,50 
5,00 
0,70 

6,25 
24,20 
6,25 
0,90 
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Classe: fertilizante foliar 

Natureza física: fluido – suspensão homogênea 

Grupo químico: Compostos de Nitrogênio, Fósforo e Potássio. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: remover a pessoa para local arejado. Mantenha em posição de repouso.  Se respirar 
com dificuldade ou não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário 
(tipo Ambu®) para realizar o procedimento.  Procure atendimento médico.  

Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância durante pelo menos 
15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágue adequado dos olhos, evite 
que a água de lavagem entre no outro olho. Caso utilize lentes de contatos, remova-as após 5 
minutos e continue lavando os olhos.  Consultar um médico caso irritação persista. 

Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão 
neutro. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. 
Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las 

Ingestão: não induzir o vômito. No caso da pessoa estar consciente, faça-a beber 1 ou 2 copos 
de água. Nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente. Procure atendimento médico. 
 
Nota ao médico: Não há antídoto específico.  Tratamento sintomático. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção apropriados: utilizar extintores de água em forma de neblina, CO2, espuma 
ou pó químico seco. 

Meio de extinção não recomendados: evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto. 
Fique a favor do vento para evitar intoxicação. 

Perigos específicos e métodos especiais de combate a incêndio: evacue a área e combata o fogo 
a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de 
costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas 
proximidades do fogo. 

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: equipamento de respiração autônoma 
e roupas apropriadas para combate a incêndio. 

Perigos específicos da combustão do produto químico: A combustão deste produto pode emitir 
gases tóxicos. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável (PVC), óculos protetores, botas de borracha 
e luvas de borracha nitrílica. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das 
concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento. Neste 
caso, deverá se optar por máscaras associada a filtros. 

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de 
faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel). 

Controle de poeira: não se aplica por se tratar de um produto líquido. 

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios 
descritos acima, no Item Precauções Pessoais. 

Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d’água vedando a entrada 
de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam 
coleções de água. Corpos d’água: interrompa imediatamente a captação para o consumo 
humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da 
empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das 
características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. Prevenção 
de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, 
esgotos pluviais e efluentes. 

Métodos para limpeza: eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o 
perigo para o trânsito. Evitar o contato com a pele e roupas. O produto derramado não deverá 
mais ser utilizado. Consulte o registrante através do telefone para a sua devolução e destinação 
final. Piso pavimentado: absorva o produto derramado com serragem ou areia, recolha o 
material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. 
Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse 
material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa 
registrante.  

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio: Foltron Plus é um fertilizante foliar com nutrientes minerais acrescido de 
lignosulfonato de sódio como agente quelante.  Foltron Plus promove a correção de deficiências 
nutricionais proporcionando melhor crescimento vegetativo, floração mais vigorosa, melhor 
pegamento e crescimento de frutos. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 
produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar derrame. Dosagem: consulte o 
rótulo/bula do produto.  Antes de utilizar o produto, sempre consulte o rótulo.  Uso 
exclusivamente agrícola. 
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Medidas de higiene: lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com 
outros utensílios de uso pessoal. Lavar as mãos antes de comer ou fumar. Não manuseie este 
material perto de alimentos, rações ou água potável. 

Armazenamento: Armazenar o produto em locais frescos, com temperatura inferior a 40°C.  
Manter o produto em sua embalagem original, bem fechado e identificado. Evitar locais úmidos, 
com fontes de calor. 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 embalagens adequadas disponíveis, para envolver 
embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Em caso de armazéns, 
deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.  Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.  Proteja o 
produto de congelamento. 

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os 
destinados para animais.  Não armazenar o produto em recipientes metálicos, com exceção do 
aço inoxidável.   

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Medidas de controle de engenharia: providenciar ventilação adequada. O operador deve 
sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma 
boa ventilação. Manter as embalagens firmemente fechadas. 
 
Parâmetros de controle específicos: 
 
Limites de exposição ocupacional: 

Nome comum 
Limite de 
Exposição 

Tipo Efeito Referência 

Cloreto de 
Potássio 

Não 
estabelecido 

TLV-TWA 

-- 

ACGIH 2013 

REL-TWA NIOSH 

PEL-TWA OSHA 

PEL-TWA OSHA 

 
Indicadores biológicos: Não estabelecido (ACGIH 2013) 
 
Equipamentos de proteção individual (EPI): 
 
Proteção respiratória: utilizar máscara com filtros. 
Proteção para as mãos: utilizar luvas impermeáveis de borracha. 
Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos com proteção 
lateral. 
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Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão impermeável com mangas compridas passando 
por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, botas de borracha, 
avental impermeável e touca árabe. 

 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
Estado físico: Líquido 
Forma: suspensão homogênea 
Cor: escuro 
Odor: suave característico 
pH: 4,0 – 5,0  
Ponto de fusão/ponto de congelamento: não disponível 
Ponto de ebulição: 104°C 
Ponto de fulgor: não disponível 
Inflamabilidade: produto não inflamável 
Taxa de evaporação: < 1 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não disponível. 
Pressão de vapor: não disponível 
Densidade de vapor: não disponível. 
Densidade: 1,245 g/mL 
Solubilidade/Miscibilidade: miscível em água 
Coeficiente de partição n-octanol/água: não disponível 
Temperatura de auto-ignição: não disponível. 
Temperatura de decomposição: não disponível 
Viscosidade: não disponível. 
Corrosividade: não disponível 
Tensão superficial: não disponível. 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Estabilidade química: produto é estável sob condições normais de uso e armazenagem. 

Reatividade: não há dados disponíveis sobre a reatividade do produto. 

Possibilidade de reações perigosas: não há dados disponíveis. 

Condições a serem evitadas: evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignição e 
exposição à luz solar direta.  

Materiais ou substâncias incompatíveis: produtos alcalinos. 

Produtos perigosos de decomposição: por decomposição térmica, risco de formação de gases 
tóxicos (amônia). 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade Aguda: 

DL50 oral: > 3500 mg/kg (ratos); 

DL 50 dérmica: > 5000 mg/kg (coelhos); 

CL50 inalatória: não disponível 

 

Efeitos locais: 

Pele: ligeiramente irritante, em contato prolongado. 

Olhos: pode ser moderadamente irritante 

Sensibilização ocular/dérmica: não disponível 

Mutagenicidade: Cloreto de potássio: não apresentou potencial mutagênico nos testes 
realizados com Salmonella typhimurium (AMES) e com E. Coli. 

Carcinogenicidade: não disponível 

Toxicidade à reprodução: não disponível 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: não disponível 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: não disponível 

Perigo por aspiração: não disponível 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Ecotoxicidade: 

Toxicidade para organismos aquáticos: não disponível 

Toxicidade para aves: não disponível 

Persistência/Degradabilidade: não disponível   

Mobilidade no solo: não disponível 

Bioacumulação: não se aplica 

 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

 

Método de descarte: O método preferencial de descarte é o da incineração em um incinerador 
aprovado pelo órgão ambiental competente. Não jogar o produto em canais, esgotos, rios e 
lagos. Não descartar resíduos do produto indevidamente após seu uso. Seguir todas as 
regulamentações federais, estaduais e municipais para descarte de produtos e embalagens. 
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Produtos vencidos ou impróprios para comercialização devem ser devolvidos ao registrante para 
destruição. 

Descontaminação/Descarte de embalagens: Seguir as regulamentações federais, estaduais e 
municipais para descarte de produtos e embalagens.   Nunca reutilize as embalagens vazias para 
outros produtos. 

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações nacionais e internacionais: 

 
“Produto não enquadrado na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos. ” 
 

15. REGULAMENTAÇÕES 

 

ABNT NBR – 14725 

Resolução 420 – ANTT, Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, 

Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº  SP-80220 

10006-1  

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

As informações aqui contidas, referentes ao produto, correspondem ao atual conhecimento 

técnico-científico da Arysta LifeScience do Brasil. As informações são meramente orientadoras 

e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita.  Cabe ao 

usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais 

pertinentes. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de 

responsabilidade do usuário. Caso haja necessidade de esclarecimento ou informações 

adicionais, consulte a Arysta LifeScience do Brasil ou representantes.   

Siglas: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CAS – Chemical Abstracts Service 
CE50 – Concentração efetiva 50% 
CL50 – Concentração letal 50% 
DL50 – Dose letal 50% 
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Koc – Coeficiente de partição normalizado pelo carbono orgânico 
NBR – Norma Brasileira 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 
OSHA – Occupational Safety & Health Administration 
PEL – Permissible Exposure Limit 
REL – Recommended Exposure Limit 
TLV – Threshold Limit Value 
TWA – Time Weighted Average 
 

Bibliografia: 

MSDS fornecedor: GBM - FOLTRON PLUS (revisão 03, de 18/12/2008) 


