
Aberto: 309 (w) x 165 (h) mm
Fechado: 103 (w) x 165 (h) mm
2x1 cores: PRETO PANTONE 199 C

Nº do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

Adjuvante à base de Éster Metílico de Soja
Formulação: Concentrado Emulsionável (EC)

Uso Exclusivo Agrícola

FORMULADOR/MANIPULADOR 
OURO FINO QUÍMICA S.A.

Av. Filomena Cartafina, 22335 - Quadra 14 - Lote 5
Distrito Industrial III - CEP: 38044-750 - Uberaba/MG 

CNPJ: 09.100.671/0001-07 - Tel.: (16) 3518-2000
Fax: (16) 3518-2251 - SAC: 0800 941 5508

Registro Estadual IMA/MG nº 8.764 

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA COM  
ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

Indústria Brasileira 

Trata-se de um produto exclusivamente  
adjuvante e de venda livre.  

Dispensado de Registro Federal e/ou Cadastro Estadual.

INSTRUÇÕES DE USO:
NORI é um adjuvante que proporciona melhor performance aos herbicidas, inseticidas e 
fungicidas devido ao maior e melhor espalhamento da gota sobre a superfície da folha 
aumentando a área de contato com o alvo desejado. A eliminação da película de ar entre as 
gotículas aspergidas e a superfície da folha gera uma maior penetração do produto agro-
tóxico. Atua como solubilizante da camada cerosa da planta auxiliando a permeabilidade e 
aumentando o período de penetração dos produtos agrotóxico.

CULTURAS DOSES ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado 
em qualquer cultura 
aprovada em bula do 
agrotóxico, quando 
o produto registrado 
recomendar o uso 

adjuvantes.

0,25 a 0,5 
L/ha

(0,25 a 
0,5% v/v)

Utilizar conforme o número, época, intervalo, 
volume, modo de aplicação e limitação de uso do 
agrotóxico o qual o adjuvante será adicionado.

NORI deve ser adicionado a calda de aplicação 
nos volumes adequados e aplicar de forma uni-
forme para uma boa cobertura.

Terrestre ou Aérea

LIMITAÇÕES DE USO: Não há. Verificar as limitações de uso do agrotóxico ao qual NORI será 
adicionado, seguido rigorosamente às recomendações de produto.
O produto não é fitotóxico, quando utilizado nas doses e condições recomendadas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: óleo de soja, éster metílico.

ATENÇÃO - Provoca irritação ocular grave

PRECAUÇÕES GERAIS:
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais 

e pessoas.
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) 

recomendados.
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios 

e válvulas com a boca.
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou 

com vida útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
- Não aplique próximo de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas 

e de áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profis-
sional habilitado.

- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em 
primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.

- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local 
trancado, longe do alcance de crianças e animais.

- Siga as precauções de uso e os Equipamentos de Proteção Individual recomendados 
para o agrotóxico o qual o adjuvante NORI será adicionado.

- Seguir as orientações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com 
relação à forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um serviço médico de emergência 
levando a embalagem, rótulo, bula, folheto informativo e/ou receituário agronômico 
do produto.
Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação 
médica. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para 
beber ou comer.
Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 
minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Caso utilize lente de contato, 
deve-se retirá-la.
Pele: em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cintos, pulseiras, óculos, 
relógio, anéis, etc.) contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro, 
por pelo menos 15 minutos.
Inalação: se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto 
e ventilado.
A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental imper-
meáveis, por exemplo.

Diagnóstico O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e pela ocor-
rência de quadro clínico compatível.

Tratamento CUIDADOS para os prestadores de primeiros socorros: a pessoa que presta 
atendimento ao intoxicado, especialmente durante a adoção das medidas de 
descontaminação, deverá estar protegida por equipamento de segurança, de 
forma a não se contaminar com o agente tóxico. Remover roupas e aces-
sórios e proceder descontaminação cuidadosa da pele (incluindo pregas, 
cavidades e orifícios) e cabelos, com água abundante e sabão.
O profissional de saúde deve estar protegido, utilizando luvas, botas e 
avental impermeáveis.
Tratamento geral e estabilização do paciente: as medidas gerais devem 
estar orientadas à estabilização do paciente com avaliação de sinais vitais 
e medidas sintomáticas e de manutenção das funções vitais (frequência 
cardíaca e respiratória, além de pressão arterial e temperatura corporal). 
Estabelecer via endovenosa. Avaliar estado de consciência.
Proteção das vias aéreas: garantir uma via aérea patente. Sucção de secre-
ções orais se necessário. Administrar oxigênio conforme necessário para 
manter adequada perfusão tecidual. Em caso de intoxicação severa, pode ser 
necessária ventilação pulmonar assistida.
Medidas de descontaminação e tratamento: 
Exposição oral:
- Lave a boca com água em abundância. Em caso de vômito espontâneo, 
mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se 
o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico.



Contém BULA
Destaque Aqui 

50004137/1220 OF03
Tratamento Exposição inalatória: 

Remover o paciente para um local arejado. Monitorar quanto a alterações 
respiratórias e perda de consciência. Se ocorrer tosse ou dificuldade res-
piratória, avaliar quanto à irritação do trato respiratório, edema pulmonar, 
bronquite ou pneumonia. Administrar oxigênio e auxiliar na ventilação, 
conforme necessário. 
Exposição dérmica:
Remover as roupas contaminadas e lavar a área exposta com água em 
abundância e sabão. Se a irritação ou dor persistir, o paciente deve ser 
encaminhado para tratamento específico.
Exposição ocular:
Lavar os olhos expostos com grande quantidade de água ou solução 
salina 0,9% (soro fisiológico) à temperatura ambiente por, pelo menos, 15 
minutos. Se irritação, dor, inchaço, lacrimejamento ou fotofobia persistirem, 
o paciente deve ser encaminhado para tratamento específico.
ANTÍDOTO: não existe antídoto específico. Tratamento sintomático e de 
suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

Atenção Ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e 
obter informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento.
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica
RENACIAT – ANVISA/MS
Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação (SINAN/MS)
Telefone de Emergência da empresa: 0800 701 0450

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE:

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E 
PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens 

rompidas ou para recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa OURO FINO QUÍMICA S.A. - 

telefone de Emergência: 0800 707 7022.
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas 

de borracha, óculos protetores e máscara com filtros).
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em 

bueiros, drenos ou corpos d’água. Siga as instruções abaixo:

 Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com 
auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto 
derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante, 
através do telefone indicado no rótulo para 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 devidamente identificado. 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.

- Em caso de incêndio envolvendo o produto, utilize pó químico seco, dióxido de carbono 
(CO2), jato d’água ou espuma normal, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Evite a contaminação ambiental – Preserve a Natureza. Não utilize equipamento com vaza-
mento. Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
Aplique somente as doses recomendadas, conforme indicado. Não lave as embalagens ou 
equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Descarte correta-
mente as embalagens e restos do produto.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO, VISANDO SUA CON-
SERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES: As edificações destinadas ao armazena-
mento devem ter paredes e cobertura resistentes. Ter acesso restrito aos trabalhadores 
devidamente capacitados a manusear os referidos produtos. Possuir ventilação, comuni-
cando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita o acesso 
de animais. Ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo. Estar situadas a mais 
de trinta metros das habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, 
medicamentos ou outros materiais, e de fontes de água. Possibilitar limpeza e desconta-
minação. O armazenamento deve obedecer, as normas da legislação vigente, as especifica-
ções do fabricante constantes dos rótulos e bulas, e as seguintes recomendações básicas: 
as embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o piso, com as 
pilhas estáveis e afastadas das paredes e do teto. Os adjuvantes devem ser transportados 
em recipientes rotulados, resistentes e hermeticamente fechados. É vedado transportar 
adjuvantes em um mesmo compartimento que contenha alimentos, rações, forragens, 
utensílios de uso pessoal e doméstico. Os veículos utilizados para transporte de adjuvantes 
devem ser higienizados e descontaminados, sempre que forem destinados para outros fins.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida no  
website www.ourofinoagro.com.br ou solicitadas através do telefone do SAC 0800 941 5508.

PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, 
VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CON- 
TRA ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original, 

sempre fechada.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material 

não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso imper-

meável.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não 

autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas dis-

poníveis, para envolver embalagens rompidas ou 
para recolhimento de produtos vazados.

- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as 
instruções constantes da NBR 9843 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

- Observe as disposições constantes da legislação 
estadual e municipal.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a 

Empresa OURO FINO QUÍMICA S.A. - telefone de 
Emergência: 0800 707 7022.

- Utilize equipamento de proteção individual - EPI 
(macacão impermeável, luvas e botas de borracha, 
óculos protetores e máscara com filtros).

- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não 
permitindo que o produto entre em bueiros, drenos 
ou corpos d’água. Siga as instruções abaixo:
Piso pavimentado: absorva o produto com ser-
ragem ou areia, recolha o material com auxílio de 
uma pá e coloque em recipiente lacrado e iden-
tificado devidamente. O produto derramado não 
deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a 
empresa registrante, através do telefone indicado 
no rótulo para sua devolução e destinação final.
Solo: retire as camadas de terra contaminada até 
atingir o solo não contaminado, recolha esse mate-
rial e coloque em um recipiente lacrado e devida-
mente identificado. Contate a empresa registrante 
conforme indicado acima.
Corpos d’água: interrompa imediatamente a cap-
tação para o consumo humano ou animal, contate o 
órgão ambiental mais próximo e o centro de emer-
gência 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.

- Em caso de incêndio envolvendo o produto, utilize 
pó químico seco, dióxido de carbono (CO2), jato 
d’água ou espuma normal, ficando a favor do vento 
para evitar intoxicação.

Nº do lote ou partida:

VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

CONTEÚDO: 20 L
FORMULADOR/MANIPULADOR: 
VIDE BULA

ANTES DE USAR O PRODUTO 
LEIA COM ATENÇÃO AS 

INSTRUÇÕES.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO 
DA EMBALAGEM VAZIA.

Indústria Brasileira 

Trata-se de um produto 
exclusivamente adjuvante  

e de venda livre.

Dispensado de  
Registro Federal e/ou  

Cadastro Estadual.

Adjuvante à base de  
Éster Metílico de Soja

Formulação:  
Concentrado Emulsionável (EC)

Uso Exclusivo Agrícola


