ANCHOR YEAST T/A RYMCO (PTY) LTD
10 Cochrane Avenue, Epping 1, 7460, Cape Town, South Africa
www.anchoroenology.com | oenology@anchor.co.za
+27 (0)21 534 1351

Leveduras enológicas secas activas:
• Exotics estirpes:

Exotics Mosaic, Exotics Novello

• Alchemy estirpes:

Alchemy I, Alchemy II, Alchemy III, Alchemy IV

• Legacy estirpes:

VIN 7, VIN 13, VIN 2000, N 96, NT 50, NT 112, NT 116, NT 202, WE 14, WE 372

Leveduras enológicas secas ativas

Rymco (Pty) Ltd T/A Anchor Yeast
22 Bunsen Street, Industria, South Africa
PO Box 43143, Industria, 2042, South Africa
Tel: 021-5341351
E-mail: oenology@anchor.co.za

Componente ativo:

Células secas de Saccharomyces cerevisiae

Sinónimos:

Leveduras enológicas

Físicos / perigos químicos:

Combustível

Riscos ambientais:

Sem dados disponíveis

Riscos para a saúde humana:

Sem dados disponíveis

Efeitos e sintomas:

Dados disponíveis não indicam quaisquer perigos riscos adversos à saúde

Primeiros socorros:

Não são exigidas medidas específicas de primeiros socorros

Contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água
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Meios de extinção adequados: Água, CO2, espuma, pó químico seco
Perigos de composição térmica (de)composição
Produtos:

CO2

Proteção dos bombeiros:

Equipamento autónomo de respiração

Precauções pessoais: Não é necessário equipamento de respiração se for mantida uma boa ventilação
Precauções ambientais: Evitar a formação de poeiras
Métodos de limpeza:

Recolher com meios mecânicos e lavar os resíduos com água abundante

Manuseamento:

Evitar a formação de poeiras

Conservação:

Manter o produto num local fresco e seco

Materiais de acondicionamento adequados:

Vácuo laminado de poliéster / nylon / polietileno em

saquetas

Medidas de engenharia:

Áreas ventiladas

Limites de exposição ocupacional:

Não aplicável

Equipamento de proteção pessoal
Sistema de respiração:

Em caso de ventilação insuficiente, utilizar material de respiração
adequado

Pele e corpo:

Usar roupas adequadas ao trabalho

Aparência:

Grânulos

Odor:

Característico

Outros dados: Nenhum relevante para a ficha de segurança

Este produto é estável em condições normais de utilização.

Os dados disponíveis não revelam riscos para a saúde humana.
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O produto não é maléfico para o ambiente, é rapidamente biodegradável.

Nenhum método de disposição especial é necessário, exceto que esteja de acordo com os regulamentos
atuais das autoridades.

Terreste – rodoviário / ferroviário:

Não aplicável

Marítimo:

Não aplicável

Aéreo:

Não aplicável

Regulamento de transporte nacional:

Não aplicável

Este produto é próprio para consumo humano e não é perigoso para a saúde.

Observação ao Leitor :
As informações contidas na ficha de segurança baseia-se nos dados disponíveis na data da publicação. A informação destinase a ajudar o utilizador a controlar os riscos de manipulação; não é ser interpretado como garantia ou especificação da
qualidade do produto . A informação não pode ser ou pode não ser totalmente aplicável a combinação do produto com outras
substâncias ou a aplicações específicas O usuário é responsável por assegurar que sejam tomadas precauções apropriadas e
por se certificar de que os dados são adequados e suficientes para a finalidade a que se destina o produto . Em caso de qualquer
ambiguidade , aconselhamos a consulta do fornecedor ou um especialista.
Recomendações de formação profissional: Antes de manusear a substância / preparação , o pessoal envolvido deve ser
instruídos por meio desta ficha de segurança.
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Fontes dos dados chave: Literatura de dados e / ou relatórios de investigação estão disponíveis através do fabricante.
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