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1. IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Produto: CIPROCONAZOL CCAB 100 SL 

Principais usos recomendados: Fungicida Sistêmico. 

Fornecedor: CCAB AGRO S/A. 
Alameda Santos, 2159, 6º andar — Cerqueira César 

Sáo Paulo/ SP CEP: 01419-100 Tel.: (011) 3889-5600 

C.N.P.J.: 08.938.255/0001-01 

Número de Registro do Número de Registro do Estabelecimento/ 

Estado: CDA/CFICS/SP n° 820 e SP-3374 

 

Telefone de emergência: 0800 70 10 450 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

 
Perigos mais importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e tóxico ao meio 

ambiente se não utilizado conforme as recomendações. 

Efeitos do Produto: 

 
Efeitos adversos à saúde humana: o produto é nocivo se ingerido, inalado e 

pode ser nocivo em contato com a pele, provoca irritação ocular. 

 
Efeitos Ambientais: o produto é considerado tóxico para os organismos 

aquáticos. 

 
Peritos físicos e químicos: líquido e vapores inflamáveis. 

 
Principais Sintomas: a ingestão de grandes quantidades do produto pode causar, 

náusea, vômito, diarreia e dificuldade respiratória. Em contato direto com os olhos 

pode ocorrer irritação, desconforto, lacrimejamento ou coceira. O contato 

repetido/prolongado com a pele pode causar vermelhidão, coceira ou irritação. A 

inalação do produto pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 
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 14725 — Parte 2. 
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Toxicidade aquda - Oral: Categoria 4. 

Toxicidade aquda - Dérmica: Categoria 5. 

Toxicidade aguda - Inalação: Categoria 4. 

Corrosão/lrritacão à pele: Não classificado. 

Lesões oculares qraves/irritação ocular: Categoria 2B. 

Sensibilizantes respiratórios: Classificação impossível. 

Sensibilização à pele: Não classificado. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado. 

Carcinogenicidade: Classificação impossível. 

Toxicidade à reprodução: Classificação impossível. 

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposicão única): Classificação impossível. 

Toxicidade sistêmica ao ór ão-alvo ex osi ao re etida): Classificação impossível. 

Perigo por Aspiração: Não classificado. 

Perigoso ao ambiente aquático - Aqudo: Categoria 2. 

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Classificação impossível. 

Líquidos inflamáveis: Categoria 3. 

 
Elementos apropriados da rotulagem: 

 
 

Pictograma 

  

Palavra de 

advertência 
Atenção 

 
Frases de perigo: 

H226 — Líquido e vapores inflamáveis. 

H302 — Nocivo se ingerido. 

H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele. 

H332 — Nocivo se inalado. 

H320 — Provoca irritação ocular. 

H401 — Tóxico para os organismos aquáticos 

 
Frases de precaução: 

P210 — Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não 

fume. 

P261 — Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/aerossóis. 
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