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1. IDENTIFICAÇÃO  
 

 Nome do Produto: Synper Plus 
 

 Principais usos recomendados: inseticida (piretróide) indicado contra baratas, moscas, 
mosquitos, traças, cupins e cascudinhos. 

 
        Fabricante:     BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.  

            Av. Antônio Bernardo, nº 3950.  
            Pq. Industrial Imigrantes. 
            CEP: 11349-380 ï São Vicente - SP 
            E-mail: faleconosco@bequisa.com 
            WebSite: http:// www.bequisa.com.br 
            Fone: (0xx13) 3565-1208  

   
 Telefone de emergência toxicológica: 0800 014 1149 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
 

 Perigos mais importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e muito tóxico ao meio 
ambiente se não utilizado conforme as recomendações. 

 
 Efeitos do Produto: 

 
 Efeitos adversos à saúde humana: o produto é nocivo se ingerido e pode ser fatal se 
ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode ser nocivo se inalado e/ou em contato 
com a pele. Provoca irritação aos olhos e irritação moderada à pele.  

 
  Efeitos ambientais: o produto é muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos 

prolongados. 
 

Perigos físicos e químicos: líquido e vapores inflamáveis.  
      

  Principais Sintomas: podem provocar sensações na pele além de parestesias em trabalhadores 
expostos, sintomas que normalmente desaparecem em 24 horas. Entre os sintomas cutâneos 
mais frequentes, encontramos dormência, coceira, formigamento e queimação. Os sintomas em 
intoxicações podem incluir alergias respiratórias e cutâneas, além de sintomatologia neurológica 
nos casos graves com tremores e convulsões. 
  

 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 ï Parte 
2:2009: Versão corrigida em 13 de junho de 2019 (Emenda 1). 
 

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4. 

                Toxicidade aguda - Dérmica: Categoria 5. 

Toxicidade aguda - Inalação: Classificação impossível.  

mailto:faleconosco@bequisa.com.br
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Corrosão/irritação à pele: Categoria 3. 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B. 

                Sensibilização respiratória: Classificação impossível. 

Sensibilização à pele: Não classificado. 

Mutagenicidade em células germinativas: Classificação impossível. 

Carcinogenicidade: Classificação impossível. 

Tóxicidade à reprodução: Classificação impossível. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos ï Exposição única: Classificação impossível. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos ï Exposição repetida: Classificação impossível. 

Perigo por aspiração: Categoria 1. 

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 1. 

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 1. 

Líquidos inflamáveis: Categoria 3. 

   
    Elementos apropriados da rotulagem: 

 

Pictograma 

    

Palavra de 
advertência 

Perigo 

 
Frases de perigo:  

H302 - Nocivo se ingerido. 
H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 
H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele. 
H316 - Provoca irritação moderada à pele. 
H320 - Provoca irritação ocular. 
H410 - Muito tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 
H226 - Líquido e vapores inflamáveis. 

 
Frases de precaução:  

P210 ï Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes ï Não fume. 
P233 ï Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.. 
P264 ï Lave a área de contato com o produto cuidadosamente após o manuseio. 
P270 ï Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 
P273 ï Evite a liberação para o meio ambiente. 
P280 ï Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
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3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

      Natureza Química: este produto químico é uma mistura. 
 
     Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 
 

Nome 
químico 

No CAS Concentração 
Fórmula 

Molecular 
Sinônimos 

Classificação de 
perigo 

Solvente ND 52,6% ND ND 

Corrosão/irritação à 
pele:  

Categoria 3.  
 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular: 

Categoria 2B. 
 

Toxicidade para 
órgãos-alvo específicos 
ï Exposição única: 

Categoria 2. 
 

Toxicidade para 
órgãos-alvo específicos 
ï Exposição repetida: 

Categoria 2. 
 

Perigo por aspiração: 
Categoria 1. 

 
Líquidos Inflamáveis: 

Categoria 3. 
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3-
fenoxibenzil-

3-(2,2-
diclorovinil)-

2,2,dimetilcicl
opropano 

carboxilato 

52645-
53-1 

38,4% C21H20Cl2O3 Permetrina 

Toxicidade Aguda ï 
Oral: Categoria 4. 

 
Corrosão/Irritação à 
pele: Categoria 3. 

 
Lesões oculares 

graves/Irritação ocular: 
Categoria 2B. 

 
Perigoso ao ambiente 

aquático ï Agudo: 
Categoria 1. 

 
Perigoso ao Ambiente 
Aquático ï Crônico: 

Categoria 1. 

Tensoativo 
não iônico 1 

ND 6% ND ND 

Corrosão/Irritação à 
pele: Categoria 3 

 
Lesões oculares 

graves/Irritação ocular: 
Categoria 2B. 

 
Líquidos Inflamáveis: 

Categoria 3. 

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 ï Parte 2:2009: 

Versão corrigida em 13 de junho de 2019 (Emenda 1). 

4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

 Medidas de primeiros socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas 
contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o 
acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. 
Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. 

 
 Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, realizar oxigenação 

e consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. 
Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento. ATENÇÃO: nunca dê algo 
por via oral para uma pessoa inconsciente. 

 
 Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. 

Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as 
roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. 
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 Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. 
Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágue adequado dos olhos. Retirar lentes de 
contado, caso estejam sendo utilizadas. Consultar um oftalmologista. 

 
  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. Não dê nada de 
beber ou comer. Procure um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para 
uma pessoa inconsciente. 

 
  Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha 

ingerido o produto. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento. 
 

   Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato com pele e olhos, ingestão e 
inalação do produto durante o socorro. 
 

 Notas para o médico: Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procedimentos de 
esvaziamento gástrico poderão ser realizados desde que imediatamente após a ingestão e com 
especial atenção visando prevenir a aspiração pulmonar em virtude do risco de pneumonite 
química. Carvão ativado e laxantes salinos poderão ser utilizados em virtude da provável 
adsorção dos princípios ativos pelo carvão ativado desde que imediatamente após a ingestão. 
Casos leves podem evoluir com alergias cutânea ou respiratória, devendo ser tratados 
preferencialmente com anti-histamínicos e corticóides se necessário. Em caso de contato 
ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação 
oftmalmológica. 
  

5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
 Meios de extinção apropriados: água em forma de neblina, CO2, e pó químico. 

 
 Meios de extinção não recomendados: evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto. 

 
 Perigos específicos e métodos especiais de combate a incêndio: o produto inflamável. 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 decomposição térmica produz monóxido 
de carbono, dióxido de carbono e outras substâncias orgânicas não identificáveis. 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  
 

 Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e 
luvas de nitrila ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das 
concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, 
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deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, 
respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas). 

 
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 aplicável por tratar-se 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 contamina«o dos cursos dô§gua vedando a entrada 

de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam 
coleções de água. 
 

  Métodos para limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o 
perigo para o trânsito. Piso Pavimentado: absorver o produto com areia ou serragem, recolha o 
material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente hermético e identificado devidamente.  
O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contate a empresa registrante, 
pelo telefone indicado acima, para a sua devolução e destinação final.  Solo: Retire as camadas 
de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em 
um recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate a empresa registrante conforme 
indicado acima. 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. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

  Manuseio: 
 

 Medidas técnicas: SYNPER PLUS® é um inseticida concentrado emulsionável, indicado 
contra baratas, moscas, mosquitos, traças, cupins e cascudinhos, encontrados em 
residências, indústrias, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais em geral, tais 
como restaurantes e supermercados, armazéns, bem como repartições públicas e 
instalações rurais. SYNPER PLUS® apresenta efeito desalojante, moderado knock 
down, aliado ao residual prolongado sobre as superfícies tratadas. Pode ser aplicado 
através de pulverização, termonebulização (FOG) e ultra baixo volume (UBV). Aplique 
somente as doses recomendadas por modo de aplicação. Para o preparo da calda siga 
as recomendações do rótulo. Restrições de uso: Nas aplicações FOG e UBV, o aplicador 
deve ficar de costas para o vento, evitando o contato com o produto. Não realizar 
aplicações em dias chuvosos, com excesso de umidade ou com temperaturas elevadas. 
Reentrada nas áreas tratadas: 6 horas após a aplicação do produto e completa 
ventilação do ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, 




