
FOSFATO DIAMONIO 
Ficha de dados de segurança 
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) 
alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830 

Data de emissão: 09/03/2011  Data da redacção: 07/02/2020 
Substitui a ficha: 30/03/2017     Versão: 6.4 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto     

Nome comercial     

Nome químico     

Número de indice     

n° CE     

nº CAS     

Nº de registo REACH 

Código do produto     

Fórmula bruta     

Sinónimos     

Grupo de produtos     

 :  Substância 

:  FOSFATO DIAMONIO 

 :  Diammonium hydrogenorthophosphate 

 :  Nenhum
 :  231-987-8 

 :  7783-28-0 

 :  01-2119490974-22-0014 

 :  PR-007 

 :  (NH4)2HPO4 

 :  Fosfato diamónio segundario; Fosfato de amonio dibasico; Hidrogeniofosfato de amonio; 

DAP :  fosfatos 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Utilização da substância ou mistura  :  Produto utilisado tal qual, em formulações ou em formulações de produtos para: 
Papel à cigarros 
Pó resistente ao fogo 
Agentes retardadores de chama e anti-fogo 
Purificação do petróleo 
Tratamento de águas. 
PC 19:Intermediáro 
Horticultura 
Indústria farmacêutica 
Fertilizante 
Material dental 
Tratamento de têxtil e do couro 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Título Descritores de utilização Motivo 

PHOSPHATE DIAMMONIQUE Nenhum 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fabricante 

PRAYON S.A. 
Rue Joseph Wauters, 144 
B-4480 Engis - Belgique-Belgium
T +32 (0)4 273 92 11 - F +32 (0)4 273 96 35

Reachcustomer@prayon.com - www.prayon.be

1.4. Número de telefone de emergência 

País Organismo/Empresa Morada Número de emergência 

Portugal Centro de Informação Antivenenos 
Instituto Nacional de Emergência Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

+351 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Não classificado 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Rotulagem não aplicável 

2.3. Outros perigos 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII. 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII. 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Nome      :  FOSFATO DIAMONIO 

nº CAS      :  7783-28-0 

n° CE      :  231-987-8 

Número de indice  :  None 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

Diammonium phosphate (nº CAS) 7783-28-0 
(n° CE) 231-987-8 

≥ 99,5 Não classificado 

Texto completo das frases H, ver secção 16 

3.2. Misturas 

Não aplicável 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em caso de inalação  :  Retirar a vítima para o ar livre. Chamar imediatamente um médico. Se a respiração se 
processar com dificuldade, administre oxigénio.

Primeiros socorros em caso de contacto com a 
pele 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

:  Retirar a roupa e o calçado contaminados. Retirar a roupa contaminada. Lavar imediatamente 
com água abundante e sabão. 

:  Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água limpa durante 10-15 
minutos. Chamar imediatamente um médico.

Primeiros socorros em caso de ingestão  :  Não provocar o vómito. Consultar um médico se a indisposição ou a irritação aumentarem. 
Enxague cuidadosamente a boca com água. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas/efeitos  :  Nenhum efeito específico e/ou sintoma conhecido. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Consulte a Secção 4.1. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Agentes extintores adequados  :  Todos extinguir agentes pode ser utilizada. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de incêndio  :  Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, libertando gases tóxicos. 
amoniacal. Óxidos de fósforo. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Protecção durante o combate a incêndios  :  Usar equipamento autónomo de respiração, botas de borracha e luvas espessas de borracha. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Procedimentos gerais  :  Não respirar as poeiras. Equipamento de protecção individual (ver secção (ões) :8.2). 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Não existe informação adicional disponível 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Não existe informação adicional disponível 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Procedimentos de limpeza  :  Em terra, varra ou deite em contentores adequados para o efeito. Recolher o produto 
derramado quando estiver seco. Lavar abundantemente com água. 

6.4. Remissão para outras secções 

Consulte a secção 8 e 13 para mais informações.
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro  :  Evitar qualquer contaminação por substâncias estranhas. Evitar a produção de poeiras. Evitar 
o contacto com a humidade. Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

Medidas de higiéne      :  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos e outras áreas 
expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento  :  Guardar em lugar seco, fresco e muito bem ventilado. Armazenar ao abrigo do calor/humidade. 
Manter afastado de matérias combustíveis. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 34,7 mg/kg de peso corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 6,1 mg/m³ 

DNEL/DMEL (População em geral) 

A longo prazo - efeitos sistémicos,oral 2,1 mg/kg de peso corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 1,8 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 20,8 mg/kg de peso corporal/dia 

PNEC (Água) 

PNEC aqua (água doce) 1,7 mg/l 

PNEC aqua (água do mar) 0,17 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água doce) 17 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC estação de tratamento de águas 
residuais 

10 mg/l 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados  :  Evitar a produção de poeiras. É necessária uma boa ventilação do local de trabalho. 

Protecção das mãos      :  Usar luvas de protecção 

Protecção ocular      :  Use óculos de segurança com proteccao lateral de acordo EN 166. 

Protecção do corpo e da pele    :  Roupa de protecção (mangas e colarinhos fechados) 

Protecção respiratória      :  Usar um aparelho respiratório para poeiras ou névoas, se a manipulação do produto provocar 
partículas aéreas (tipo FFP2 segundo a norma EN 140 ou 149). 

Limite e controlo da exposição no ambiente  :  Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Forma      :  Cristais 

Massa molecular  :  132 g/mol 

Cor      :  branco. 

Cheiro      :  inodoro. 

Limiar olfactivo     :  Não existem dados disponíveis 

pH      :  7,8 – 8,4 

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1)   :  Não existem dados disponíveis 

Ponto de fusão      :  Não existem dados disponíveis 

Ponto de solidificação      :  Não existem dados disponíveis 

Ponto de ebulição       :  Não existem dados disponíveis 

Ponto de inflamação      :  Não inflamável 

Temperatura de combustão espontânea  :  Não inflamável 

Temperatura de decomposição      :  150 °C 

Inflamabilidade (sólido, gás)      :  Não inflamável 

Pressão de vapor      :  0,0762 Pa 20°C 

Densidade relativa de vapor a 20 °C      :  Nao aplicável
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Densidade relativa  :  1,62 

Densidade      :  1 g/cm³ 

Solubilidade      :  Água: 690 g/l 20°C

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log 

Pow) 
:  Não existem dados disponíveis

Viscosidade, cinemático/a     :  Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmico/a       :  Não existem dados disponíveis 

Propriedades explosivas      :  O produto não é explosivo. 

Propriedades comburentes  :  Não comburente de acordo com os critérios da CE. 

Limites de explosão      :  Nao aplicável 

Não explosivo 

9.2. Outras informações 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

O produto é estável em condições de manuseamento e armazenagem normais. 

10.2. Estabilidade química 

O produto é estável em condições de manuseamento e armazenagem normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Não. 

10.4. Condições a evitar 

Temperaturas elevadas. Decomposição térmica. Humidade. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Ácidos fortes. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Fumos tóxicos. Amónia. Óxidos de fósforo. Óxidos de nitrogénio. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda  :  Não classificado 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

DL50 oral rato > 2000 mg/kg OECD 425

DL50 cutânea rato > 5000 mg/kg OECD 402

CL50 inalação rato (mg/l) > 5000 mg/m³ ( 4h - OECD 403)

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

DL50 oral rato > 2000 mg/kg OECD 425

DL50 cutânea rato > 5000 mg/kg OECD 402

CL50 inalação rato (mg/l) > 5000 mg/m³ ( 4h - OECD 403)

Corrosão/irritação cutânea  :  Não irritante. coelho,semelhante:OECD 404 

pH: 7,8 – 8,4 

Lesões oculares graves/irritação ocular  :  Não irritante. coelho,semelhante:OECD 405 

pH: 7,8 – 8,4 

Sensibilização respiratória ou cutânea      :  Não causou a sensibilização. rato,LLNA, OECD 429 

Mutagenicidade em células germinativas  :  Negativo. AMES test. OECD 476 

Carcinogenicidade      :  Nenhum efeito cancerígeno 

Toxicidade reprodutiva      :  NOAEL: > = 1500 mg/kg bw/day(ratazana, orais, 28 dias OECD 422)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
(STOT) - exposição única 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 

(STOT) - exposição repetida 

:  Não classificado 

:  Não classificado
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FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

NOAEL (oral, rato, 90 dias) 250 mg/kg de peso corporal/dia OECD 422 

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

NOAEL (oral, rato, 90 dias) 250 mg/kg de peso corporal/dia OECD 422 

Perigo de aspiração :  Não classificado

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Ecologia - água :  Este produto nao apresenta nenhum risco particular para o meio-ambiente. 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

CL50 peixe 1 1700 mg/l (96h - OECD 203) 

CE50 Daphnia 1 1790 mg/l (72h - Daphnia carinata) 

NOEC (crónica) 100 mg/l (Selenastrum capricornutum algae, OECD 201) 

NOEC (informação adicional) SEDIMENTO ACTIVADO 
100mg/L  OECD 209 

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

CL50 peixe 1 1700 mg/l (96h - OECD 203) 

CE50 Daphnia 1 1790 mg/l (72h - Daphnia carinata) 

NOEC (crónica) 100 mg/l (Selenastrum capricornutum algae, OECD 201) 

NOEC (informação adicional) SEDIMENTO ACTIVADO 
100mg/L  OECD 209 

12.2. Persistência e degradabilidade 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

Persistência e degradabilidade Não pertinente. (substância inorgânica). 

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

Persistência e degradabilidade Não pertinente. (substância inorgânica). 

12.3. Potencial de bioacumulação 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

Potencial de bioacumulação Fraco potencial de bioacumulação. 

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

Potencial de bioacumulação Fraco potencial de bioacumulação. 

12.4. Mobilidade no solo 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

Ecologia - solo Não existem dados disponíveis. 

Diammonium phosphate (7783-28-0) 

Ecologia - solo Não existem dados disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

FOSFATO DIAMONIO (7783-28-0) 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII. 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII. 

12.6. Outros efeitos adversos 

Outros efeitos adversos      :  Não. 

Indicações suplementares  :  O fostato é um nutrimento para o reinovegetal e por isto pode causar o crescimento do 
fitoplanton na agua. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos  :  Destruir  de acordo com os regulamentos de segurança locais e nacionais. 

Indicações suplementares      :  As embalagens vazias que podem conter resíduos de produtos, gases e vapores devem ser 
recuperadas ou eliminadas de acordo com as medidas apropriadas para eliminação de rejeitos 
como mencionado anteriormente. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Número ONU 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Designação oficial de transporte (ADR)  :  Não aplicável 

Designação oficial de transporte (IMDG)  :  Não aplicável 
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Designação oficial de transporte (IATA)                 :  Não aplicável 

Designação oficial de transporte (ADN)  :  Não aplicável 

Designação oficial de transporte (RID)    :  Não aplicável 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR 

Classes de risco de transporte (ADR)  :  Não aplicável 

IMDG 

Classes de perigo para efeitos de transporte  :  Não aplicável 
(IMDG) 

IATA 

Classes de perigo para efeitos de transporte  :  Não aplicável 
(IATA) 

ADN 

Classes de perigo para efeitos de transporte  :  Não aplicável 
(ADN) 

RID 

Classes de perigo para efeitos de transporte  :  Não aplicável 
(RID) 

14.4. Grupo de embalagem 

Grupo de embalagem (ADR)    :  Não aplicável 

Grupo de embalagem (IMDG)  :  Não aplicável 

Grupo de embalagem (IATA)    :  Não aplicável 

Grupo de embalagem (ADN)    :  Não aplicável 

Grupo de embalagem (RID)  :  Não aplicável 

14.5. Perigos para o ambiente 

Perigoso para o ambiente  :  Não 

Poluente marinho      :  Não 

Outras informações      :  Não existe informação complementar disponível 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

- Transporte por via terrestre

Não existem dados disponíveis 

- Transporte marítimo

Não existem dados disponíveis 

- Transporte aéreo

Não existem dados disponíveis 

- Transporte por via fluvial

Transporte proibido (ADN)  :  Não 

Não submetido ao ADN      :  Não 

- Transporte ferroviário

Carriage proibido (RID)  :  Não 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC 

Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE 

Sem restrições segundo o anexo XVII de REACH 

FOSFATO DIAMONIO não integra a lista candidata do REACH 

FOSFATO DIAMONIO não é referido no Anexo XIV do REACH 

Outras informações, restrições e disposições 
legais 

:  Não é necessário.
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15.1.2.    Regulamentos Nacionais 

Não existe informação adicional disponível 

15.2. Avaliação da segurança química 

Uma avaliação da segurança química foi efectuada 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Indicações de mudanças: 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento 
(UE) 2015/830. 

Abreviaturas e acrónimos: 

ADN: European Agreement concerning international carriage of Dangerous goods by Inland waterways 
ADR: European Agreement concerning international carriage of Dangerous goods by Road 
AF : Assessment factor 
BCF : Bioconcentration factor 
Bw: Body weight 
CAS: Chemical Abstracts Service 
CLP : Classification, labelling, packaging 
CSR: Chemical Safety Report 
DMEL : Derived maximum effect level 
DNEL: Derivative No effect Level 
EC: European Community 
ELV : Emission limit values 
EN: European Norm 
EUH: European Hazard Statement 
EWC : European Waste catalogue 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
LC50: Median lethal concentration 
LD50 : Median lethal dose 
NOAEL : No-observed-adverse-effect-level 
NOEC : No observed effect concentration 
NOEL : No observed effect level 
OEL :  Operator exposure level 
PBT: Persistent, bioaccumulative, Toxic 
PEC : Predicted effect level 
PNEC: Predicted No effect Concentration 
REACH : Registration, evaluation and autorisation of chemicals 
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail 
STEL: Short Term Exposure Limit 
TWA : Time weighted average 

vPvB: Very persistent, very bioaccumulative 

Fontes de dados      :  Arquivo Reach. 

Instruções de formação  :  Nenhum. 

SDS UE (Anexo Reach II) (Prayon) 

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve 
conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto. EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - As informações contidas nesta ficha provêm de fontes 
consideradas fidedignas. No entanto, são fornecidas sem nenhuma garantia, expressa ou tácita, de exatidão. As condições ou métodos de manutenção, armazenamento, utilização ou eliminação 
do produto não dependem do nosso controlo e podem estar fora da nossa competência. É por isso, entre outras razões, que declinamos qualquer responsabilidade em caso perda, danos ou 
despesas ocasionados ou ligados de qualquer maneira que seja à manutenção, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Esta ficha de informação de segurança (FIS) foi redigida e 
deverá ser utilizada unicamente para este produto específico. Se o produto for utilizado como componente de outro produto, as informações contindas nesta ficha poderão não ser aplicáveis. 




