FICHA DE DADOS SEGURANCA : MAXIFLORE
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto : Bactérias lácticas : Oenococcus oeni
Nome comercial e sinónimos : MAXIFLORE
Informações sobre a empresa :
Institut Œnologique de Champagne
Z.I. de Mardeuil BP 25
51201 EPERNAY Cedex
Tel : + 33 (0) 3.26.51.96.00.
Fax : + 33 (0) 3.26.51.02.20.

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES
Pó liofilizado de Oenococcus oeni.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Produto reconhecido como não tóxico.

4. PRIMEIROS SOCORROS
Em caso de contacto : Lavar com água límpida.

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Protecção contra o fogo e explosões : Sem precauções particulares.
Meios de extinção apropriados : Água, CO2.

6. MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE DISPERSÃO ACIDENTAL
Varrer e eliminar.

7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO
Conservar a –18 °C e pelo menos durante 6 meses conservar a +4 °C.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Não são necessárias medidas de protecção particular.
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9. PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS
Aspecto : Pó bege.
Odor : Sem.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Estável em condições normais de utilização.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Produto não tóxico.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Produto biodegradável.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Tratamento de resíduos : O produto deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.
Tratamento das embalagens vazias : A utilização da embalagem está prevista unicamente para este produto.
Após utilização, a embalagem deve ser cuidadosamente esvaziada.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Não se aplica.

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
O produto não está incluído na lista de mercadorias. Anexo 1 a 67/548/CE, última actualização.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As condições de trabalho do usuário não são conhecidas, as informações prestadas na presente ficha de segurança baseiamse no estado de nosso conhecimento e regulação, tanto a nível nacional e comunitário.
O produto deve ser utilizado para outros fins que não os especificados, sem as instruções prévia por escrito.
É sempre da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir as exigências das leis e
regulamentos locais.
As informações contidas nesta ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao
nosso produto e não como uma garantia das propriedades do mesmo.
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