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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

W8 

 
 Certificado de segurança de 18/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: W8 

Código: 81710/04W8 

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

Uso recomendado: Lubrificante (aerossol). 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

  Perigo - aerossol, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob 

ação do calor. 

  

 Aviso - Causa irritação na pele.  

 

Possível contaminação das águas, com efeito de longa duração. 

  

 Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos 

 

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

Precaução: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar.  

P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 
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P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 

Aviso importante: 

O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do 

produto. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 

2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

Não expôr o recipiente a temperaturas superiores a 50ºC, risco de explosão. Os vapores formam 

uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, assim 

acumulam-se em espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a fonte 

de ignição esteja afastada da origem da fuga. Aerossol contém um gás asfixiante: evite a acumulação de 

vapores nos espaços fechados devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

3.1 – Substancias:  

 Não disponível 

3.2 – Misturas 

 Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

Quant. Nome Nr. Identificação Classificação 

>= 30% - < 

40% 

Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nr. Indice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Press. Gas H280  

2.2/1 Flam. Gas 1 H220  
DECLK (CLP)* 

>= 25% - < 

30% 

Hidrocarboneto, C11-

C14 não alcanos, 

isoalcanos, cíclicos, <2% 

aromáticos, 

EC: 931-254-9 

REACH No.: 01-2119456620-43 
3.10/1 Asp. Tox. 1, H304  

EUH066  

>= 7% - < 

10% 

Hidrocarboneto, C9-C11 

não alcanos, isoalcanos, 

cíclicos, <2% aromáticos, 

EC: 919-857-5 

REACH No.: 01-2119484651-34 

2.6/3 Flam. Liq. 3, H226 

3.10/1 Asp. Tox. 1, H304 

3.8/3 STOT SE 3 H336 

>= 2.5% -  

< 5% 

2-(2 butoxietoxi) acetato 

de etilio; acetato de éter 

monobutílico de 

dietilenoglicol 

CAS: 124-17-4 

EC: 204-685-9 

REACH No.: 01-2119475110-51 

Limite de exposição da 

susbtancia no local de trabalho  

DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, afetadas 

pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  
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Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forçar o vómito.  

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar fresco. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade 

em respirar. 

 Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consultar a secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções de uso 

ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor. 

Meios inadequados por razões de segurança: jatos de água sobre o produto queimado. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. As misturas de gases de combustão tem origem complexa, 

contêm monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não queimados. Os 

vapores são mais pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas inflamáveis. O recipiente 

pode deformar-se e/ou explodir quando exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de proteção 

respiratória, viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo Pt443), luvas anti-calor (tipo Pt407). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada, não de ignição. 

Use ferramentas e equipamento adequado. 
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Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra ou contactar uma empresa de eliminação de resíduos, autorizada.  

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize a zona em chamas, quente ou objetos incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores podem queimar, causando explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados e espalharem-

se sobre o solo provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 

Medidas de proteção ambiental: Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, retirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Antes de pausas e ao 

terminar o trabalho, lavar bem as mãos. Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de 

proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar num local bem ventilado, proteger da 

radiação solar. Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Não armazenar o 

produto em locais de passagem, escadas impedindo assim quedas, colisões ou acesso de pessoas não 

autorizadas. Considerar as condições de armazenamento especiais. Em loja somente recipientes originais 

hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Consulte também a secção 10. Disposições 

de armazenamento: ventilação adequada. Evitar demasiada carga electroestática. Classe de 

armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III) 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 Hidrocarboneto, C9-C11 não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos 

  TLV TWA – 197 ppm (1200 mg/m3) 

 2-(2 butoxietoxi) acetato de etilio; acetato de éter monobutílico de dietilenoglicol – CAS: 124-17-4 

  TLV TWA – 5000 mg/m3 

 

Valores limite de exposição DNEL 

Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

 Industria: 2.21 19141.03 – consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: Inalação – frequente: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. 

Industria: 23.3 mg/Kg bw/day – Exposição: humana com frequência: a longo prazo, efeitos 

sistémicos. 

Hidrocarbonetos, C9-C11 não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos 

 Consumidor: 208 mg/Kg – Consumo: 125 mg/kg - Exposição: Dérmica com frequência: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 
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 Industria: 871  19141.03 - Consumidor: 900 19141.03 – Exposição: inalação com frequência: a 

longo prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 

 Consumidor: 125 mg/kg – Via: Oral – Frequência: a longo prazo sem efeitos sistémicos. - Notas: 

bw/day 

 

Valores limite de exposição PNEC 

N.D. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, EN166 

 Usar máscara facial completa, caso sinta necessidade.  

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto, 

(Tipo EN340 – EN13034). 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Epdm, borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

 A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a 

concentração exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

Perigos térmicos 

 O recipiente em caso de sobreaquecimento deforma e pode ser projetado a uma distância 

considerável.  

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluindo aqueles originados 

durante a ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de 

proteção ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais 

informações consulte a secção 6. 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver 

bem ventilado. A ventilação do local é essencial para determinadas operações. Minimize a concentração de 

exposição no local de trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração 

abaixo do limiar ou orientações para os valores-limite de exposição.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: N.A.  -- 

Odor: Típico (derivados de petróleo) -- 

Limiar olfativo: N.A. -- 

Valor do pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A. -- 

Ponto de fusão < 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 
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Limite superior e inferior de explosividade: 15 Vol % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: 2 -- 

Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel  -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  >400ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: N.A. -- 

Propriedades explosivas: Produto não explosivo -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 

  

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Solubilidade de gordura: N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  

10.2- Estabilidade química 

 Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição 

direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. Consulte a secção 7 para mais informações de 

manuseamento e armazenamento. 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar 

misturas explosivas com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o 

ar. O recipiente em caso de sobreaquecimento, temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser 

projetado a uma distância considerável. 

10.4- Condições a evitar 

 Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. 

Manter afastado de agentes oxidantes.  

10.5- Materiais incompatíveis 

 Evitar o contato com agentes comburentes e oxidantes. Risco de fogo. Evite o contato com 

agentes redutores e oxidantes, ácidos e objetos/materiais quentes.  

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Sem decomposição em caso de utilização correta.  

Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  W8 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 
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b) Corrosão/irritação da pele 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Hidrocarbonetos, C11-C14, não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromático. 

 a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LC50 - Inalação - Espécie: Rato > 5000 mg/m3 - Duração: 8h  

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho > 5000 mg/kg 

Hidrocarbonetos, C11-C14, não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromático. 

a) Toxicidade aguda: 

Teste: LC50 - Inalação - Espécie: Rato > 4951 mg/m3 - Duração: 4h 

Teste: LD50 - Oral - Espécie: Rato > 5000 mg/kg 

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho > 2000 mg/kg 

2-(2 butoxietoxi) acetato de etilio; acetato de éter monobutílico de dietilenoglicol – CAS: 124-17-4 

Teste: LD50 - Oral - Espécie: Rato > 2000 mg/kg 

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho > 2000 mg/kg 

 

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

W8 

Não classificado para perigos ambientais 

Segundo a base de dados, os critérios de classificação não são cumpridos. Hidrocarbonetos, C6,  

Hidrocarbonetos, C11-C14, não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromático. 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Peixe > 1000 mg/l – Duração: 96h – Notas: Oncorhynchus 

mykiss 

  Ponto final: EC50 – Espécie: Crustáceo > 1000 mg/l – Duração: 48h – Notas: Crustáceo 

Magna – Dados de materiais similares. 
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  Ponto final: EC50 – Espécie: Alga > 1000 mg/l – Duração: 72h – Notas: 

Pseudokirchneriella subcapitata. 

Hidrocarbonetos, C9-C11, não alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Peixe > 1000 mg/l – Duração: 96h – Notas: Oncorhynchus 

mykiss 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Crustáceo > 1000 mg/l – Duração: 48h – Notas: Crustáceo 

Magna – Dados de materiais similares. 

  Ponto final: EC50 – Espécie: Alga > 1000 mg/l – Duração: 72h – Notas: 

Pseudokirchneriella subcapitata. 

 b)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: NOEC – Espécies: Peixe = 0.131 mg/l – Notas: Oncorhynchus mykiss 

  Ponto final: NOEC – Espécies: Crustáceo = 100 mg/l – Notas: Crustáceo magna. 

 

2-(2 butoxietoxi) acetato de etilio; acetato de éter monobutílico de dietilenoglicol – CAS: 124-17-4 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécies: Peixe > 10 mg/l – Duração: 96h 

  Ponto final: EC50 – Espécies: Crustáceo > 100 mg/l – Duração: 48h 

 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

 N.A. 

 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.A. 

 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 

 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente, exposto a uma temperatura superior de 50ºC. 

 Catálogo Europeu de Resíduos (EWC): 

 Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluído no 

presente regulamento.  

 Uso industrial: resíduos de aerossóis são classificados como “resíduos de embalagens contendo 

ou contaminados por substâncias perigosas”, código CER 15.01.10. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 
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 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: Quantidade limitada  

 Classe IATA: 2 

Etiqueta IATA: 2.1 

Classe IMDG: 2 

14.4- Grupo de embalagem: - 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 IMDG-EMS: F-D 

 IMDG-MFAG: S-U 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 N.A.  

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho))  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

             Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva “Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Produto, pertence à categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  
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Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

 H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

 EUH066 – Exposição contínua pode causar secura da pele ou fissuras. 

H226 – Liquido e vapores inflamáveis. 

 H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

  

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/1 Gás inflamável, Categoria 1 

Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, Categoria 1 

Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

Liq. Inflam. 3 2.6/3 Líquido inflamável, Categoria 3 

Asp. Tox. 1 3.10/1 Risco de aspiração, Categoria 1 

STOT SE 3 3.8/3 Tóxico para órgãos – alvos específicos – exposição única, 

Categoria 3 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossol 1, H222+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data acima indicada. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de 1qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  
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ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  

ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  

INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  

TWA:  Time-weighted average  

WGK:  German Water Hazard Class.  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

ANTIADESIVO SOLDADURA 

 
 Certificado de segurança de 17/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: ANTIADESIVO SOLDADURA 

Código: 80610/04 

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

Uso recomendado: Anti-salpicos para soldadura. 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

  Perigo - aerossol, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob 

ação do calor. 

  

 Aviso - Causa irritação na pele.  

 

Possível contaminação das águas, com efeito de longa duração. 

  

 Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos 

 

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

H315 – Causa irritação na pele. 

H412 - Possível contaminação das águas, com efeito de longa duração. 

 

Precaução: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar.  

mailto:info@eco-servicesrl.it
mailto:info@eco-servicerl.it
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P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 

Aviso importante: 

O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do 

produto. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 

2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

Não expor o recipiente a temperaturas superiores a 50º, risco de explosão. Os vapores formam 

uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, assim 

acumulam-se em espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a fonte 

de ignição esteja afastada da origem da fuga. Aerossol contém um gás asfixiante: evite a acumulação de 

vapores nos espaços fechados devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

3.1 – Substancias:  

 N.A. 

3.2 – Misturas 

 Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

Quant. Nome Nr. Identificação Classificação 

>= 60% - < 

70% 

Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nr. Indice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Press. Gas H280  

2.2/1 Flam. Gas 1 H220  
DECLK (CLP)* 

>= 15% - <  Hidrocarboneto, C6, 
EC: 931-254-9 

2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  

20% <5 % n-hexano  

 
REACH No.: 01-2119484651-34 

3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 

   

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

   
3.8/3 STOT SE 3 H336 

   
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411  

 
DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, 

contaminadas pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  
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Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forçar o vómito.  

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar livre. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade em 

respirar. 

 Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consultar a secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções de uso 

ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor. 

Meios inadequados por razões de segurança: jatos de água sobre o produto queimado. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. As misturas de gases de combustão tem origem complexa, 

contêm monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não queimados. Os 

vapores são mais pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas inflamáveis. O recipiente 

pode deformar-se e/ou explodir exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de proteção 

respiratória, viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo Pt443), luvas anti-calor (tipo Pt407). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada, não de ignição. 

Use ferramentas e equipamento adequado. 
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Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra ou contactar uma empresa de eliminação de resíduos, autorizada.  

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize a zona em chamas, quente ou objetos incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores podem queimar, causando explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados e espalharem-

se sobre o solo provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 

Medidas de proteção ambiental: Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Antes de pausas e ao 

terminar o trabalho, lavar bem as mãos. Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de 

proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar num local bem ventilado, proteger da 

radiação solar. Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Não armazenar o 

produto em locais de passagem, escadas impedindo assim quedas, colisões ou acesso de pessoas não 

autorizadas. Considerar as condições de armazenamento especiais. Em loja somente recipientes originais 

hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Consulte também a secção 10. Disposições 

de armazenamento: ventilação adequada. Evitar demasiada carga electroestática. Classe de 

armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III) 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalkanes, <5 % n-hexano 

  TLV TWA – 1200 mg/m3 

 

Valores limite de exposição DNEL 

Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

 Industria: 2.21 19141.03 – consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: Inalação – frequente: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. 

Industria: 23.3 mg/Kg bw/day – Exposição: humana com frequência: a longo prazo, efeitos sistémicos. 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano.  

 Consumidor: 1301 mg/Kg – Exposição: oral com frequência: a longo prazo, efeitos sistémicos. – 

Notas: bw/day 

 Industria: 13964 19141.03 – consumidor: 1137 19141.03 – Exposição: inalação com frequência: a 

longo prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 
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Valores limite de exposição PNEC 

N.A. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, Pt166 

 Usar máscara facial completa, caso sinta necessidade.  

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto. 

 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Epdm, borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

 A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a 

concentração exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

Perigos térmicos 

 O recipiente em caso de sobreaquecimento, deforma e pode ser projetado a uma distância 

considerável.  

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluindo aqueles originados 

durante a ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de 

proteção ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais 

informações consulte a secção 6. 

 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver 

bem ventilado. A ventilação do local é essencial para determinadas operações. Minimize a concentração de 

exposição no local de trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração 

abaixo do limiar ou orientações para os valores-limite de exposição.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: N.A.  -- 

Odor: Típico (derivados de petróleo) -- 

Limiar olfativo: N.A. -- 

Valor do pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A. -- 

Ponto de fusão < 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 

Limite superior e inferior de explosividade: 15 Vol % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: 2 -- 
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Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel  -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  >400ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: N.A. -- 

Propriedades explosivas: Produto não explosivo -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 

  

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Lipossolubilidade: N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  

10.2- Estabilidade química 

 Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição 

direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. Consulte a secção 7 para mais informações de 

manuseamento e armazenamento. 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar 

misturas explosivas com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o 

ar. O recipiente em caso de sobreaquecimento, temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser 

projetado a uma distância considerável. 

10.4- Condições a evitar 

 Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. 

Manter afastado de agentes oxidantes.  

10.5- Materiais incompatíveis 

 Evitar o contato com agentes comburentes e oxidantes. 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Sem decomposição em caso de utilização correta.  

Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  Antiadesivo Soldadura 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  b) Corrosão/irritação da pele 

   O produto é classificado. Pele irritada 2 H315. 

   

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Não classificado 
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   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

 a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LC50 - Inalação - Espécie: Rato > 20 mg/l - Duração: 4h  

Teste: LD50 - Oral - Espécie: Rato > 5000 mg/kg  

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho> 3000 mg/kg 

  

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

Antiadesivo Soldadura 

Produto classificado: 3 Crônicas Aquáticas – H412 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Peixe > 1mg/l – Duração: 48h – Nota: Oryzia latipes – Dados 

de materiais similares. 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Crustáceo > 3.87mg/l – Duração: 48h – Nota: Crustáceo 

Magna – Dados de materiais similares. 

  Ponto final: SC2 – Espécie: Alga > 55mg/l – Duração: 72h – Nota: Micro alga – Dados de 

materiais similares. 

  Ponto final: NOEC – Espécie: Alga > 30mg/l – Duração: 72h – Nota: Micro alga – Dados 

de materiais similares. 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

Biodegradabilidade: Facilmente biodegradável – Teste: N.A. – Duração: N.A. - %: N.A. – 

Notes: N.A. 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.A. 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 
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12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente, exposto a uma temperatura superior de 50ºC. 

 Catálogo Europeu de Resíduos (CER): 

 Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluído no 

presente regulamento.  

 Uso industrial: resíduos de aerossóis são classificados como “resíduos de embalagens contendo 

ou contaminados por substâncias perigosas”, código CER 15.01.10. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: quantidade limitada  

 Classe IATA: 2 

Etiqueta IATA: 2.1 

Classe IMDG: 2 

 

14.4- Grupo de embalagem: - 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml , de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

  IMDG-EMS: F-D 

  IMDG-MFAG: S-U 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 Nenhum  
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Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho))  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

 Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

             Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva “Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Produto, pertence à categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  

 

Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

 H225 líquido e vapor inflamáveis. 

 H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

 H315 provoca irritação cutânea. 

 H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

 H411 Tóxico para a vida aquática, com efeitos de longa duração.  

 

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/2 Gás inflamável, Categoria 1 

Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, Categoria 1 

Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

Liq. Inflam. 2 2.6/2 Líquido inflamável, Categoria 2 

Asp. Tox. 1 3.10/1 Risco de aspiração, Categoria 1 

Pele Irrit. 2 3.2/2 Pele irritada, Categoria 2 

STOT SE 3 3.8/3 Tóxico para órgãos – alvos específicos – exposição única, 

Categoria 3 

Perigo Aquático Cronico  4.1/C2 Perigo aquático crónico, Categoria 2 

Perigo Aquático Crónico 4.1/C3 Perigo aquático crónico, Categoria 3 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  
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 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossol 1, H222+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

Pele Irrit. 2, H315 Classificação segundo o processo de cálculo 

Perigo aquático crónico 3, H412 Classificação segundo o processo de cálculo 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data acima indicada. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  

ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  
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INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  

TWA:  Time-weighted average  

WGK:  German Water Hazard Class.  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

EMULSOIL 

 
 Certificado de segurança de 17/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: EMULSOIL 

Código: 83050/… 

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

Uso recomendado: Fluido emulsionável para corte e retificação de metais. 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

  Perigo – Irritação ocular 2, provoca irritação ocular grave. 

Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos. 

  

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H319 – Irritação ocular grave 

Precaução: 

P101- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P103- Leia o rótulo antes de usar. 

P264 – Lavar cuidadosamente após utilização. 

P280 – Luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção para olhos e face completa, 

adequados. 

P305+P351+P338 nos olhos: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Remova lentes de contato, caso use, e continue a lavar a vista.  

P337+P313 Se a irritação ocular continuar: dirija-se ao médico  

Disposições especiais: 

 Nenhumas 

 EUH208 contem: 1.2- Benzisotiazol – 3 (2H)-1; 1.2 Benzisotiazol 3-1: pode originar uma reação 

alérgica. Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

mailto:info@eco-servicesrl.it
mailto:info@eco-servicerl.it
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 2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

 Outros perigos: 

  Nenhuns  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

 3.1 – Substancias:  

  Nenhumas 

 3.2 – Misturas 

  Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

Quant. Nome Nº Identificação Classificação 

>= 7% - < 

10% 

Destilados (petróleo); 

Tratado com hidrogénio e 

nafténicos pesados; não 

especificado - Baseoil 

Nº. Índice: 649-465-00-7 

CAS: 64742-52-5 

EC: 265-155-0 

REACH No.: 01-2119467170-45 

Substância com uma união do 

limite de exposição no local de 

trabalho. 

>= 2.5% - < 

5%  

2.2’ - (metilimino) dietano 

N-Metildietanolamina 

Nº. Índice: 603-079-00-5 

CAS: 105-59-9 

EC: 203-312-7 
3.3/2 Irritação ocular. 2 H319  

>= 1.5% - < 

2.5% Isotridecanol etoxilado CAS: 69011-36-5 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 

4.1/C3 Aquatic Chronic 3, H412 

99 ppm  Nº Índice: 613-088-00-6 

CAS: 2634-33-5 

EC: 220-120-9 
3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

3.3/1 Eye Dam. 1, H318 

3.4.2/1-1ª-1B Skin Sens. 

1, 1ª, 1B, H317 

4.1/A1 Aquatic Acute 1, 

H400 

3.1/4/Oral Acute Tox. 4, 

H302 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar ambulantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, afetadas 

pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  

 Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forcar o vómito.  

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar freso. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade em 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, encontram-se na secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções de uso 

ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor e borrifo de jato de água. 

Meios inadequados por razões de segurança: Nenhum em particular. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. Quando arde, produz uma grande quantidade de fumo. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de proteção 

respiratória independente do ar ambiental (tipo EN 137), viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo 

Pt443), luvas anti-calor (tipo Pt407). 

 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra. 

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 

Não use recipientes vazios antes de serem limpos.  

Ao realizar operações de trasfega, certifique-se que não há resíduos de materiais incompatíveis nos 

recipientes. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, retirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.  
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Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar bem as mãos.  

 

Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento:  

Mantenha os recipientes na vertical, evitando a possibilidade de quedas ou colisões. 

Mantenha o produto em recipientes originais hermeticamente fechado. 

Armazenar e transportar à temperatura ambiente, entre +5ºC min. E +35ºC máx. 

Mantenha longe da luz solar direta. 

Mantenha em local fresco e seco.  

Mantenha longe de comida e bebida.  

Materiais incompatíveis: 

Ver seção 10 

Instruções relativas às instalações de armazenamento: 

Instalações bem ventiladas. 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Nada em especifico 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

 Destilados (petróleo), tratado com hidrogeneo Naptenico; Baseoil – não especifico – CAS: 64742-

52-5 

 SC2-TWA:5 mg/m3 

Valores de limite de exposição DNEL 

 N.A. 

Valores limite de exposição PNEC 

N.A. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, Pt166 

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto (Tipo 

EN340-EN13034). 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Viton, não borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

Normalmente não é necessário 

 Se necessário, use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 

com filtro. 

Perigos térmicos 

 Não se aplica  

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluídos aqueles originados 

durante a ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de 

proteção ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais 

informações consulte a secção 6. 
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Condições necessárias: 

 Não se aplica 

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: Liquido âmbar claro  -- 

Odor: Inodoro -- 

Limiar olfativo: N.A. -- 

Valor do pH: 9.5 -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: < 200ºC -- 

Ponto de fusão > 240ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): No -- 

Limite superior e inferior de explosividade: N.A. -- 

Pressão de vapor: <0.01 KPa (a 20ºC) -- 

Densidade de vapor: >1 -- 

Densidade relativa: 1.015 g/ml (a 25ºC) -- 

Solubilidade em água: Solúvel -- 

Solubilidade em óleo Sim, solúvel em alifático, 

aromático e hidrocarbonetos 

clorados  

-- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  N.A. -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: 81mm2/s -- 

Propriedades explosivas: N.A. -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 

  

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Solubilidade de gordura N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais.  

 

10.2- Estabilidade química 

 Estável em condições normais. 

 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Não se aplica 
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10.4- Condições a evitar 

 Estável em condições normais. 

  

10.5- Materiais incompatíveis 

 Nenhuns em particular. 

 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Nenhuns 

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  EMULSOIL 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  b) Corrosão/irritação da pele 

   Não classificado. 

  c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Produto classificado. Irritação ocular 2, H319.    

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Destilados (petróleo), tratado com hidrogeneo Naptenico; Baseoil – Não especifico – CAS: 64742-

52-5. 

a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LC50 - Inalação - Espécie: Rato > 5.53 mg/l - Duração: 4h  

Teste: LD50 - Oral - Espécie: Rato > 5000 mg/kg  

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho> 5000 mg/kg 

 b) Corrosão/irritação da pele 

  Espécies: Coelho negativo 

 c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

  Espécies: Coelho negativo 

 d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

  Espécies. 6 negativo 
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 e) Células germinativas 

  Negativo  

2,2’-(metilimino) dietanol; N-Metildietanolamina – CAS: 105-59-9 

a)Toxicidade aguda: 

 Teste: LD50 – Via: Oral – Espécies: rato= 1945 mg/Kg 

 

b) Corrosão/irritação da pele 

  Espécies: Coelho 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

  Espécies: Coelho 

Isotridecanol etoxilado – CAS: 69011-36-5 

 

a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LD50 – Via: Oral – Espécies: Rato > 5000 mg/kg 

  Teste: LD50 – Via: pele – Especies: Rato > 2000 mg/kg – Notas: (OECD Diretriz 402) 

b) Corrosão/irritação da pele: 

  Teste: Pele irritada – Via: Pele – Espécies: Coelho negativo 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular  

Teste: Corrosivo ocular – Espécies: efeito irreversível de coelho  

1,2- benzisotiazol – 3(2H) – um; 1,2- benzisotiazol – 3 – um CAS: 2634-33-5 

 

a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LD50 – Via: Oral – Espécies: rato= 1193 mg/kg 

  Teste: LD50 – Via: Pele – Espécies: Rato= 4115 mg/kg 

b) Corrosão/irritação da pele: 

  Teste: Pele irritada – Via: Pele, sim  

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular  

Teste: Corrosivo ocular, sim 

d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

  Teste: Pele sensível, sim 

2,2’-(metilimino) dietanol; N-Metildietanolamina – CAS: 105-59-9 

 

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

EMULSOIL 

Não classificado para perigos ambientais 

 Segundo a base de dados, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Isotridecanol, etoxilado – CAS: 69011-36-5 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécies: Peixe > 1-10 mg/l – Duração: 96h 

  Ponto final: EC50 – Espécies: Crustáceo Magna > 1-10 mg/l – Duração: 48h. 

  Ponto final: EC50 – Espécies: Alga > 1-10 mg/l – Duração: 72h 

 b) Toxicidade crónica em meio aquático: 

Ponto final: NOEC – Espécie: Crustáceo > 1mg/l – Notas: Dados de literatura. 

c) Bactéria tóxica: 

 Ponto final: EC50 > 1000 mg/l – Duração: 16h – Notas: Pseudomonas Putida – SC1  

 Ponto final: SC3 > 10000 mg/l – Notas: (DIN 38412 Parte 8) – SC1 

1,2- benzisotiazol – 3(2H) – um; 1,2- benzisotiazol – 3 – um CAS: 2634-33-5 

a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

Ponto final:LC50- Espécies: Peixe = 2.18 mg/l – Duração: 48h – Notas: OECD 202 

Ponto final: EC50 – Espécies: Crustáceo = 2.94 mg/l – Duração: 48h – Notas: OECD 202 

Ponto final: EC50 – Espécies: Algas=0.11 mg/l – Duração: 72h – Notas: OECD 201  
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12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

Isotridecanol, etoxilado – CAS: 69011-36-5. 

  Biodegradabilidade: N.A. Teste: Substancia Bismuto-Ativa – Duração: N.A. - %: N.A. – 

Notas: >90% (OECD 301E) 

  Biodegradabilidade: Facilmente biodegradável Teste: Produção CO2– Duração: N.A. - %: 

N.D. – Notas: >60% 28d (OECD 301B) (CE/648/2004) 

 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.A. 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais.  

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Não classificada como perigosa na aceção dos regulamentos de transporte. 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nenhuma 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Nenhuma 

 

14.4- Grupo de embalagem 

 Nenhuma 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

 Nenhum 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nenhumas 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 Nenhum  

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho)  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  
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Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

 Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

 

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva “Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Nenhuma 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  

 

Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H319 Irritação cutânea grave 

 H319 Lesão ocular grave 

H412 Prejudicial em ambiente aquático, com efeitos de longa duração 

 H315 Provoca irritação cutânea. 

 H317 Reação alérgica na pele 

 H400 Muito tóxico para o ambiente aquático 

 H302 Perigoso se ingerido 

 

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Tox. Aguda 4 3.1/4/Oral Toxidade aguda (Oral), Categoria 4 

Pele Irrit. 2 3.2/2 Pele irritada, categoria 2 

Lesão Ocul. 1 3.3/1 Lesão ocular grave, Categoria 1 

Irrit. Ocul. 2 3.3/2 Irritação Ocular, Categoria 2 

Pele Sens. 1, 1A, 1B 3.4.2/1-1ª-1B Pele sensível, Categoria 1, 1A, 1B 

Perig. Aqua. Agud. 1 4.1/A1 Perigo aquático agudo, Categoria 1 

Perigo Aquático Crónico 4.1/C3 Perigo aquático crónico, categoria 3 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 
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Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Irrit. Ocul. 2, H319 Classificação segundo o processo de cálculo 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data presente em cima. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  

ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  

INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  

TWA:  Time-weighted average  
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WGK:  German Water Hazard Class.  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

MASSA MULTIUSOS – GRASSO MILLEUSI 

 
 Certificado de segurança de 17/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: GRASSO MILLEUSI SPRAY 

Código: 83810/… 

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

Uso recomendado: massa lubrificante (aerossol). 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados são mencionados acima. Outros usos não são recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 seg.-sex- 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

Perigo - Aerossol 1, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob ação do calor. 

 Aviso - Irritação 2, Causa irritação na pele.  

 Aviso - STOT SE 3, Pode provocar sonolência ou tonturas.  

 

Possível contaminação de águas, com efeito de longa duração. 

  

Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos 

 

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

H315 – Causa irritação na pele. 

H336 - Pode provocar sonolência ou tonturas 

H412 - Possível contaminação das águas, com efeito de longa duração. 

 

Precauções: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.  

 

mailto:info@eco-servicesrl.it
mailto:info@eco-servicerl.it
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P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 

Aviso importante: 

O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do produto. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 

2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia PBT. 

Não expor o recipiente a temperaturas superiores a 50ºC, risco de explosão. Os vapores formam uma mistura 

inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, assim acumulam-se em 

espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a fonte de ignição esteja afastada 

da origem da fuga. Os aerossóis contêm um gás asfixiante: evite a acumulação de vapores nos espaços fechados 

devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio. A elevada concentração de vapor, especialmente em espaços 

fechados e sem ventilação adequada, pode causar irritação nas vias respiratórias, náuseas, sonolência ou tonturas.   

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

3.1 – Substancias:  

N.A. 

3.2 – Misturas 

Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

 

Quant. Nome Nr. Identificação Classificação 

>= 40% - < 50% 
Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nr. Indice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Press. Gas H280  

2.2/1 Flam. Gas 1 H220  
 DECLK (CLP)* 

>= 15% - < 20% Hidrocarboneto, C6, 

isoalcanos <5 % n-hexano 

EC: 931-254-9  

REACH No.: 01-2119484651-34 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  

  

 
 

3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 

   

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

   
3.8/3 STOT SE 3 H336 

   
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411  

DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

Em caso de contacto com a pele: 

Retire imediatamente todas as peças de roupa contaminadas e lave-as antes de voltar a utilizar.  

Lave imediatamente com água corrente e sabão todas as partes do corpo que possam ter entrado em contacto com 

o produto. 
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Tome duche ou banho para uma lavagem mais eficaz. Consulte um médico em caso de irritação. 

 

Em caso de contacto com os olhos: 

Após contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas durante pelo 

menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  

Caso o contacto tenha sido apenas num olho, proteja o outro.  

  

Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável. Em caso de ingestão consultar um médico. Não forçar o 

vómito sem indicação médica. Caso a vítima se encontre inconsciente, não tente fazê-la ingerir líquidos ou sólidos.   

  

Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar livre. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade em respirar. 

 

Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consulte a secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica imediatamente (se possível, mostre as instruções de 

uso ou a folha de dados de segurança do produto).  

Tratamento: nenhum em especial. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó de extintor ou espuma. 

Meios inadequados por razões de segurança: jatos de água sobre o produto queimado. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. A combustão dá origem a misturas de gases complexas, contendo 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não queimados. Os vapores são mais 

pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas inflamáveis. O recipiente pode deformar-se e/ou 

explodir quando exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469) com equipamento respiratório 

individual (tipo EN 137), viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo EN443), luvas anti-calor (tipo EN407). 

 

Proceda à recolha da água utilizada para a extinção separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Se possível, remova da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem infiltrar-se no sistema de 

esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas de proteção nos pontos 7 e 8. 
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6.2- Precauções ambientais 

Evitar a infiltração em águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, de acordo com as normas em vigor.  

Em caso de fuga de gás ou entrada em cursos de água, solo ou sistema de esgotos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada. Utilize ferramentas e equipamentos anti-faísca.  

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água abundante e utilize materiais absorventes não inflamáveis, 

como areia ou terra e contactar empresa de eliminação de resíduos autorizada.  

 

6.4 – Outras secções de referência 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize em chamas, objetos quentes ou incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores são potencialmente inflamáveis e podem causar explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados, espalhando-se sobre o 

solo e provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. 

Evitar o contacto com a pele e olhos e a inalação de vapores. 

Medidas de proteção ambiental: evitar a penetração em águas fluviais / subterrâneas ou no solo. Retire vestuário e 

equipamentos de proteção contaminados antes de entrar em áreas onde se ingiram alimentos/bebidas, incluindo 

os dos animais, que devem manter-se afastados. Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar bem as mãos. 

Consulte a secção 8 para informação adicional sobre equipamentos de proteção.  

 

7.2- Armazenamento seguro 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar em local bem ventilado, proteger da radiação solar. 

Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Proteger de fontes de calor/combustão. 

Mantenha as embalagens em posição vertical e em segurança, prevenindo-as de eventuais quedas ou colisões. 

Não armazenar o produto em locais de passagem ou escadas. Considerar condições de armazenamento especiais e 

somente nos recipientes originais, hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Manter afastado 

de alimentos e bebidas, incluindo dos animais. 

Incompatibilidades: não armazenar juntamente com substâncias comburentes ou inflamáveis, peróxidos orgânicos, 

agentes oxidantes, sólidos ou líquidos pirofóricos, explosivos.   

Consulte também a secção 10. Condições de armazenamento: ventilação adequada. Evitar elevada carga 

electroestática. Classe de armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III) 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalkanes, <5 % n-hexano 

  TLV TWA – 1200 mg/m3 
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Valores DNEL de Limite de Exposição 

 

Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

Industria: 2.21 19141.03 – consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: inalação frequente: a longo prazo, 

efeitos sistémicos. 

Industria: 23.3 mg/Kg bw/day – Exposição: dérmica frequente: a longo prazo, efeitos sistémicos. 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcalinos, <5% n-hexano.  

 Consumidor: 1301 mg/Kg – Exposição: oral com frequência: a longo prazo, efeitos sistémicos. – Notas: 

bw/day 

 Industria: 13964 19141.03 – consumidor: 1137 19141.03 – Exposição: inalação com frequência: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 

 

Valores PNEC de Limite de Exposição  

N.A. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção ocular 

 Uso de óculos com proteção lateral, Pt166 

 Usar máscara facial completa caso sinta desconforto causado pelos vapores.  

 

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contacto frequente, utilize equipamento de proteção impermeável a este produto. 

 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, neopreno, 

Epdm, borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

 

Proteção respiratória 

 A concentração do produto no ar deve ser inferior aos valores-limite de exposição. Caso os exceda, deve 

usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, respirador tipo meia-face EN140 EN143:A2 com filtro, ou máscara 

facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

 

Perigos térmicos 

 Em caso de sobreaquecimento, o recipiente deforma e pode ser projetado a uma distância considerável.  

 

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluindo as originadas durante operações 

de ventilação, devem ser monitorizadas a fim de cumprir com os regulamentos de proteção ambiental. Evitar a 

penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais informações consulte a secção 6. 

 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver bem 

ventilado. A ventilação é essencial para a realização de determinadas operações. Minimize a exposição no local de 

trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração abaixo do limite ou orientações 

para os valores-limite de exposição.  
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Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: N.A.  -- 

Odor: Típico (derivados de petróleo) -- 

Limite olfativo: N.A. -- 

pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A. -- 

Ponto de fusão < 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 

Limite sup./ inferior de inflamabilidade ou explosão: 15 Vol % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: 2 -- 

Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel  -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  >300ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: N.A. -- 

Propriedades explosivas: Produto não explosivo -- 

Propriedades oxidantes: N.A. -- 

  

 

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Lipossolubilidade: N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso.  

 

10.2- Estabilidade química 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição direta à luz solar e 

temperaturas acima dos 50ºC. Consulte a secção 7 para mais informações de manuseamento e armazenamento. 

 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar misturas explosivas 

com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar. O recipiente, em caso de 

exposição a temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser projetado a uma distância considerável. 
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10.4- Condições a evitar 

Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. Manter afastado de 

agentes oxidantes. 

  

10.5- Materiais incompatíveis 

Evitar o contacto com agentes comburentes e oxidantes, com materiais/objetos alcalinos.  

 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

Sem decomposição em condições normais. Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  SPRAY GRASSO MILLEUSI  

a) Toxicidade aguda 

   Não classificado  

   Com base em dados disponíveis, critérios de classificação não são cumpridos. 

b) Corrosão/irritação da pele 

   O produto é classificado. Pele irritada 2 H315. 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

c) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

d) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

e) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

f) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

g) Exposição única (STOT-SE) 

   Classificação do produto: STOT SE 3 H336 

h) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

i) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

 a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LC50 - Inalação - Espécie: Rato > 20 mg/l - Duração: 4h  

Teste: LD50 - Oral - Espécie: Rato > 5000 mg/kg  

Teste: LD50 - Pele - Espécie: Coelho> 3000 mg/kg 

  

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Toxicidade 

Adoção de boas práticas de trabalho, de forma a impedir a libertação de produto no solo. 
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SPRAY GRASSO MILLEUSI 

Produto classificado: Perigo aquático crónico 3 – H412 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

a) Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

Ponto final: LC50 – Espécie: Peixe > 1mg/l – Duração: 48h – Nota: Oryzia latipes – Dados de materiais 

similares. 

Ponto final: LC50 – Espécie: Crustáceo > 3.87mg/l – Duração: 48h – Nota: Crustáceo Magna – Dados de 

materiais similares. 

Ponto final: SC2 – Espécie: Alga > 55mg/l – Duração: 72h – Nota: Micro alga – Dados de materiais similares. 

Ponto final: NOEC – Espécie: Alga > 30mg/l – Duração: 72h – Nota: Micro alga – Dados de materiais 

similares. 

 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcainos, <5% n-hexano. 

 Biodegradabilidade: Facilmente biodegradável – Teste: N.D. – Duração: N.D. - %: N.D. – Notes: N.D. 

 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.A. 

 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 

 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

Recuperar, se possível. Providenciar a eliminação através de centros autorizados ou de incineração sob condições 

controladas. Considerar as prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente quando exposto 

temperaturas superiores de 50ºC. 

Catálogo Europeu de Resíduos (CER): 

Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluídos no presente regulamento.  

Uso industrial: resíduos de aerossóis são classificados como “resíduos de embalagens contendo ou contaminados 

por substâncias perigosas”, código EWC 15.01.10. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte ONU: 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: quantidade limitada  

 Classe IATA: 2 
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Etiqueta IATA: 2.1 

Classe IMDG: 2 

 

14.4- Grupo de embalagem: - 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS  

 IMDG-EMS: F-D 

 IMDG-MFAG: S-U 

 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

N.A. 

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho)  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 

1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

Nenhuma  

 

Caso necessário, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva Seveso III): 

Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

Produto de categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

Nenhuma avaliação de segurança química realizada para a mistura.  

 

Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

  

H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

 H225 líquido e vapor inflamáveis. 
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 H304 pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

 H315 provoca irritação cutânea. 

 H336 pode provocar sonolência ou vertigens. 

 H411 tóxico para a vida aquática, com efeitos de longa duração.  

 

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/2 Gás inflamável, Categoria 1 

Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, categoria 1 

Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

Liq. Inflam. 2 2.6/2 Líquido inflamável, categoria 2 

Asp. Tox. 1 3.10/1 Risco de aspiração, categoria 1 

Pele Irrit. 2 3.2/2 Pele irritada, categoria 2 

STOT SE 3 3.8/3 Tóxico para órgãos específicos – exposição única, categoria 3 

Perigo Aquático Cronico  4.1/C2 Perigo aquático crónico, categoria 2 

Perigo Aquático Crónico 4.1/C3 Perigo aquático crónico, categoria 3 

 
Pontos modificados desde a última revisão: 

 Seção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de acordo com o 

regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com a Norma (CE) 

Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossol 1, H222+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

Pele Irrit. 2, H315 Classificação segundo o processo de cálculo 

Perigo aquático crónico 3, H412 Classificação segundo o processo de cálculo 

 

Principais fontes biográficas: 

Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de investigação, Comissão 

das Comunidades europeias. 

SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand Reinold.  

A informação aqui contida, é baseada no conhecimento nos dados acima mencionados. Refere-se somente ao 

produto indicado e não constitui garantia de qualidades peculiares. É da responsabilidade do utilizador certificar-se 

da exatidão das informações relativamente à utilização prevista.  

Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Artigos Perigosos por Estrada  

CAS:  Serviço de Químicos Abstratos (divisão da Sociedade Americana de Produtos Químicos) 

CLP:  Classificação, Identificação, Embalagem.  

DNEL:  Nível Derivado de Exposição sem Efeitos.  

EINECS:  Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais  
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GefStoffVO:  Decreto de Substâncias Perigosas, Alemanha  

GHS:  Sistema Global de Classificação e Identificação de Produtos Químicos  

IATA:  Associação Internacional de Transporte Aéreo  

IATA-DGR:  Regulamentação para Bens Perigosos pela "Associação Internacional de Transporte Aéreo" 

(IATA).  

ICAO:  Organização Internacional Civil de Aviação 

ICAO-TI:  Instruções Técnicas pela " Organização Internacional Civil de Aviação " (ICAO)  

IMDG:  Código Marítimo Internacional para Artigos Perigosos  

INCI:  Nomenclatura Internacional para Ingredientes Cosméticos  

KSt:  Coeficiente de Explosão  

LC50:  Concentração letal, para 50% da população testada  

LD50:  Dose letal, para 50% da população testada 

N.D.:  Não disponível   

PNEC:  Concentração Previsível Sem Efeitos  

RID:  Regulação para Transporte Internacional de Bens Perigosos por Via Ferroviária  

STEL:  Limite de Exposição a Curto Prazo  

STOT:  Toxicidade para Orgãos Específicos  

TLV:  Valor-Limite  

TWA:  Média Ponderada no Tempo  

WGK:  Classe de Perigo (Alemã) para a Água  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

OLIO TAGLIO 

 
 Certificado de segurança de 18/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: OIL TAGLIO 

Código: 83010/04 

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

Uso recomendado: Lubrificante (aerossol). 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

   Perigo - aerossol, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob 

ação do calor. 

Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos. 

  

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

Precaução: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar 

P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 

 

 

Aviso importante: 

mailto:info@eco-servicesrl.it
mailto:info@eco-servicerl.it
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O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do 

produto. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

 Outros perigos: 

 Não expor o recipiente a temperaturas superiores a 50ºC, risco de explosão. Os vapores 

formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, 

assim acumulam-se em espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a 

fonte de ignição esteja afastada da origem da fuga. Aerossol contém um gás asfixiante: evite a acumulação 

de vapores nos espaços fechados devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio.  

  

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

 3.1 – Substancias:  

  Nenhumas 

 3.2 – Misturas 

  Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

 

Quant. Nome Nº Identificação Classificação 

>= 40% - < 

50% 

Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nº. Índice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Pressão de gás H280 

2.2/1 Gás Flam. 1 H220 

DECLK (CLP)* 

DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, 

contaminadas pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico. Proteja o olho ileso. 

 Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forçar o vómito.  

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar fresco. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade 

em respirar. 

Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consultar a secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções de uso 

ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 
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Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor e borrifo de jato de água. 

Meios inadequados por razões de segurança: Nenhum em particular. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. As misturas de gases de combustão tem origem complexa, 

contêm monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não queimados. Os 

vapores são mais pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas inflamáveis. O recipiente 

pode deformar-se e/ou explodir exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de proteção 

respiratória, viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo Pt443), luvas anti-calor (tipo Pt407). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada, não de ignição. 

Use ferramentas e equipamento adequado. 

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra ou contactar uma empresa de eliminação de resíduos, autorizada.  

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize a zona em chamas, quente ou objetos incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores podem queimar, causando explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados e espalharem-

se sobre o solo provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC / 122ºF. 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 
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Medidas de proteção ambiental: Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, retirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Antes de pausas e ao 

terminar o trabalho, lavar bem as mãos. Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de 

proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar num local bem ventilado, proteger da 

radiação solar. Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Não armazenar o 

produto em locais de passagem, escadas impedindo assim quedas, colisões ou acesso a pessoas estranhas. 

Considerar as condições de armazenamento especiais. Em loja somente recipientes originais 

hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Consulte também a secção 10. Disposições 

de armazenamento: ventilação adequada. Evitar demasiada carga electroestática. Classe de 

armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III). 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalkanes, <5 % n-hexano 

  TLV TWA – 1200 mg/m3 

 DNEL Valores limite de exposição 

  Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

   Industria: 2.21 19141.03 – Consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: Inalação – 

frequente: a longo prazo, efeitos sistémicos. 

Industria: 23.4 mg/Kg bw/day – Exposição: humana com frequência: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. 

 Valores limite de exposição PNEC 

N.A. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, EN166 

 Usar máscara facial completa, caso sinta necessidade.  

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto (Tipo 

EN340-EN13034). 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Viton, não de borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a concentração 

exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

Perigos térmicos 
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 A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a 

concentração exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluídos aqueles originados 

durante a ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de 

proteção ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais 

informações consulte a secção 6. 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver 

bem ventilado. A ventilação do local é essencial para determinadas operações. Minimize a concentração de 

exposição no local de trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração 

abaixo do limiar ou orientações para os valores-limite de exposição.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: N.A.  -- 

Odor: Típico (derivados de petróleo) -- 

Limiar de odor: N.A. -- 

Valor do pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A. -- 

Ponto de fusão > 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 

Limite superior e inferior de explosividade: 15 Vol. % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: 2 -- 

Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  > 300ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: 81mm2/s -- 

Propriedades explosivas: Não explosivo -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 

  

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Solubilidade de gordura N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  
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10.2- Estabilidade química 

 Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição 

direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. Consulte a secção 7 para mais informações de 

manuseamento e armazenamento. 

 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar 

misturas explosivas com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o 

ar. O recipiente em caso de sobreaquecimento, temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser 

projetado a uma distância considerável. 

 

10.4- Condições a evitar 

 Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. 

Manter afastado de agentes oxidantes.  

 

10.5- Materiais incompatíveis 

 Evitar o contato com agentes comburentes e oxidantes. 

 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Sem decomposição em caso de utilização correta.  

Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  OLIO TAGLIO 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  b) Corrosão/irritação da pele 

   Não classificado. 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Não classificado. 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 
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j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Nenhuma 

 

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

OLIO TAGLIO 

Não classificado para perigos ambientais 

  Segundo a base de dados, os critérios de classificação não são cumpridos. 

 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.A. 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente, exposto a uma temperatura superior de 50ºC. 

 Catálogo Europeu de Resíduos (CER): 

 Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluídos no 

presente regulamento.  

 Uso industrial: resíduos de aerossóis são classificados como “resíduos de embalagens contendo 

ou contaminados por substâncias perigosas”, código CER 15.01.10. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: quantidade limitada  

 Classe IATA: 2 

Etiqueta IATA: 2.1 
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Classe IMDG: 2 

 

14.4- Grupo de embalagem 

 Nenhuma 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 IMDG-EMS: F-D 

 IMDG-MFAG: S-U 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 Nenhum  

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho)  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

 Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva (Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Produto, pertence à categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  

 

Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

 

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/2 Gás inflamável, Categoria 1 
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Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, Categoria 1 

Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossois 1, H22+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data presente em cima. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de 1qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  
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ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  

INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  

TWA:  Time-weighted average  

WGK:  German Water Hazard Class.  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

PLUS 

 
Certificado de segurança de 10/05/2018, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: PLUS 

Código: 60110 

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

Uso recomendado: Pasta lava mãos. 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 A pasta lava mãos é um produto cosmético, fabricado e comercializado segundo o regulamento 

(EC) N. 1223/2009 com alterações posteriores. 

Os produtos cosméticos estão excluídos do âmbito da legislação nacional e comunitária sobre os produtos 

perigosos, e o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações posteriores. O produto, segundo as 

instruções do fabricante é seguro para os utilizadores e meio ambiente. Use o produto exclusivamente 

para limpeza das mãos. Não use em áreas sensíveis ao corpo.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

Ingredientes:  

Água, poliuretano, polietileno, C11-13 pareth-9, dodecilbenzenosulfonato de sódio, ácido esteárico, 

ácido palmítico, laurel sulfato de sódio, carbómero, hidróxido de sódio, propilenoglicol, glicerina, 

poliquaternium-7, perfume, DM DM hidantoína, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, C.I. 77891. 

 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Nenhuma medida em especial. É aconselhável cumprir com as boas regras de higiene industrial.   

Em caso de contato com os olhos ou uma área sensível do corpo, lavar abundantemente com água. Se a 

irritação persistir, consulte um médico. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor e jato de água.  

Meios inadequados por razões de segurança: nenhum em particular. 
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5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão.  

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use jatos de água para arrefecer os recipientes a fim de evitar a decomposição do produto e o 

desenvolvimento de substâncias perigosas para a saúde. 

Use equipamento completo de proteção individual e contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN 469), aparelho 

de proteção respiratória, viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo Pt443), luvas anti-calor (EN59) e 

botas de bombeiro (HO A29 ou A30). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Evite contacto com os olhos. Estas medidas aplicam-se a todos os utilizadores do produto como os 

envolvidos em procedimentos de emergência.  

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra. O material contaminado deve ser eliminado segundo a seção 13. 

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. Manter os recipientes em local 

seco, em segurança e com rotulagem original.  

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

 O produto não contém quantidades relevantes de materiais com valores críticos que precisem ser 

monitorados no local de trabalho. 

Qualquer proteção individual em condições normais e previsíveis de uso.  

  

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: Creme cremoso  -- 

Odor: Fragrância floral caraterística -- 

Valor do pH: 7.4-7.6 -- 

Solubilidade em água: Solúvel -- 

Peso específico: 0.90-0.95 kg/l -- 

Ativo: 7.25% (sabão e tensioativos) -- 
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Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  

10.2- Estabilidade química 

 Estável em condições normais de uso e armazenamento. Consulte a secção 7 para mais 

informações de armazenamento. 

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

 De acordo com os dados disponíveis, atualmente, este produto ate ao momento não originou 

danos à saúde. Em qualquer caso, é aconselhável cumprir as boas regras de higiene industrial.  

  

Secção 12: Informação ecológica 

 

Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. Alertar as 

autoridades se o produto atingir acidentalmente áreas proibidas. De acordo com os dados disponíveis, 

este produto não contém substâncias com PBT ou mPmB acima de 0.1%.  

   

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

Os resíduos em uso normal podem ser descarregados nas águas do sistema de esgoto e devem ser 

tratados em conformidade com a legislação nacional e possivelmente, local. Os recipientes contaminados 

devem ser recuperados ou descartados de acordo com a gestão nacional de resíduos.   

 

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Não classificada como perigosa na aceção dos regulamentos de transporte. 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Não Aplicável 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Não Aplicável 

14.4- Grupo de embalagem 

 Não Aplicável 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Não Aplicável 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Não Aplicável 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 Não Aplicável 

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Produto embalado em conformidade com a diretiva do conselho (CEE) 1223/2009 e alterações 

subsequentes. Regulamento (EU) 2015/830 

  

.  



 

Página 4 de 4 

Folha de dados de segurança de 10/05/2018, versão 4.0 

 

 

Secção 16: Outras informações 

  

 As informações aqui contidas referem-se apenas ao produto referido e não são válidas 

para outras combinações. Estas informações representam a precisão e confiabilidade do 

produtor com referência à última data de revisão.  

 Nenhuma garantia é dada quanto à precisão, integridade e confiabilidade.  
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Produtos Químicos 
 Z.I. – 36053 GAMBELLARA – VI – Tel. +39 0444 649269 – Fax +39 0444 441190 

http: //www.eco-servicesrl.it – E-mail: info@eco-servicesrl.it 

 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA  

SILICONE UNIVERSAL 

 
 Certificado de segurança de 18/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: SILICONE UNIVERSAL 

Código: 80410/… 

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

Uso recomendado: Lubrificante (aerossol). 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

  Perigo - aerossol, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob 

ação do calor. 

 Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

Não encontrados outros perigos. 

 

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 

  
Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

 

Precaução: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar.  

P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 
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Aviso importante: 

O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do 

produto. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 

2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

Não expor o recipiente a temperaturas superiores a 50ºC, risco de explosão. Os vapores formam 

uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, assim 

acumulam-se em espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a fonte 

de ignição esteja afastada da origem da fuga. Aerossol contém um gás asfixiante: evite a acumulação de 

vapores nos espaços fechados devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

3.1 – Substancias:  

 Não disponível 

3.2 – Misturas 

 Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

Quant. Nome Nr. Identificação Classificação 

>= 80% - < 

90% 

Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nr. Indice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Press. Gas H280  

2.2/1 Flam. Gas 1 H220  
DECLK (CLP)* 

DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, 

contaminadas pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  

 Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forçar o vómito, apenas se o médico sugerir. Se a pessoa estiver inconsciente não não administre 

medicação por via oral. 

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar livre. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade em 

respirar. 

 Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consultar a secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções de uso 

ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 
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Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor. 

Meios inadequados por razões de segurança: jatos de água sobre o produto queimado. 

 

5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. As misturas de gases de combustão tem origem complexa, 

contêm monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não queimados. Os 

vapores são mais pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas inflamáveis. O recipiente 

pode deformar-se e/ou explodir quando exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de proteção 

respiratória, viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo Pt443), luvas anti-calor (tipo Pt407). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada, não de ignição. 

Use ferramentas e equipamento adequado. 

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra ou contactar uma empresa de eliminação de resíduos, autorizada.  

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize a zona em chamas, quente ou objetos incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores podem queimar, causando explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados e espalharem-

se sobre o solo provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 
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Medidas de proteção ambiental: Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, retirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Antes de pausas e ao 

terminar o trabalho, lavar bem as mãos. Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de 

proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar num local bem ventilado, proteger da 

radiação solar. Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Não armazenar o 

produto em locais de passagem, escadas impedindo assim quedas, colisões ou acesso a pessoas não 

autorizadas. Considerar as condições de armazenamento especiais. Em loja somente recipientes originais 

hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Consulte também a secção 10. Disposições 

de armazenamento: ventilação adequada. Evitar demasiada carga electroestática. Classe de 

armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III) 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 

Valores limite de exposição DNEL 

Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

  Industria: 2.21 19141.03 – consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: Inalação – 

frequente: a longo prazo, efeitos sistémicos. 

Industria: 23.4 mg/Kg bw/day – Exposição: humana com frequência: a longo prazo, 

efeitos sistémicos. 

 

Valores limite de exposição PNEC 

Não disponível 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, EN166 

 Usar máscara facial completa, caso sinta necessidade.  

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto. 

Proteção das mãos 

 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Epdm, borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: >=480. 

Espessura das camadas em mm: >=0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

 A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a 

concentração exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 
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Perigos térmicos 

 O recipiente em caso de sobreaquecimento, deforma e pode ser projetado a uma distância 

considerável.  

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluídos aqueles originados 

durante a ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de 

proteção ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais 

informações consulte a secção 6. 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver 

bem ventilado. A ventilação do local é essencial para determinadas operações. Minimize a concentração de 

exposição no local de trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração 

abaixo do limiar ou orientações para os valores-limite de exposição.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: N.A.  -- 

Odor: Típico (derivados de petróleo) -- 

Limiar olfativo: N.A. -- 

Valor do pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.A. -- 

Ponto de fusão < 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 

Limite superior e inferior de explosividade: 15 Vol % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: 2 -- 

Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel  -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  >300ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: N.A. -- 

Propriedades explosivas: Produto não explosivo -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 

  

9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Solubilidade de gordura: N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  
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10.2- Estabilidade química 

 Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição 

direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. Consulte a secção 7 para mais informações de 

manuseamento e armazenamento. 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar 

misturas explosivas com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o 

ar. O recipiente em caso de sobreaquecimento, temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser 

projetado a uma distância considerável. 

10.4- Condições a evitar 

 Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. 

Manter afastado de agentes oxidantes.  

10.5- Materiais incompatíveis 

 Evitar o contato com agentes comburentes e oxidantes. 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Sem decomposição em caso de utilização correta.  

Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  Silicone Universal 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  b) Corrosão/irritação da pele 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Não disponível 
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Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

 

Silicone Universal 

 Não classificado 

 Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

Não disponível 

 

12.3- Potencial bioacumulável 

 N.D. 

 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.D. 

 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente, exposto a uma temperatura superior de 50ºC. 

 Catálogo Europeu de Resíduos (EWC): 

 Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluídos no 

presente regulamento.  

 Uso industrial: resíduos de aerossóis são classificados como “resíduos de embalagens contendo 

ou contaminados por substâncias perigosas”, código CER 15.01.10. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: quantidade limitada  

 Classe IATA: 2 

Etiqueta IATA: 2.1 
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Classe IMDG: 2 

 

14.4- Grupo de embalagem: - 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Não 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 IMDG-EMS: F-D 

 IMDG-MFAG: S-U 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 Nenhum  

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho))  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

 Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III)  

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

             Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva “Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Produto, pertence à categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  

 

Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

  

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/2 Gás inflamável, Categoria 1 

Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, Categoria 1 
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Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 

 

Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE)  

Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossol 1, H222+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data acima indicada. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  
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ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  

INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  

TWA:  Time-weighted average  

WGK:  German Water Hazard Class.  
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CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

STAR 

 
Certificado de segurança de 10/05/2018, versão 4.0 

 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substância /mistura  

Nome: STAR 

Código: 60010/… 

 

1.2 - Utilizações relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Uso recomendado: Pasta lava mãos. 

 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

        

1.4- Número de telefone de emergência  

 ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 seg.-sex. 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

A pasta lava mãos é um produto cosmético, fabricado e comercializado em conformidade com a Norma 

(EC) N. 1223/2009 e posteriores aditamentos. 

Os produtos cosméticos estão excluídos do âmbito da legislação nacional e comunitária para produtos 

perigosos, e o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e aditamentos posteriores. Utilizado conforme instruções 

do fabricante, o produto é seguro para os utilizadores e meio ambiente. Use o produto exclusivamente 

para limpeza das mãos. Não use em áreas sensíveis ao corpo.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

Ingredientes:  

Água, carbonato de cálcio, pó de madeira, ácido esteárico, carbonato de sódio, C11-13 pareth-9, sódio 

sulfato de laurilo, dodecilbenzenossulfonato de sódio, glicerina, dlimoneno, perfume, fenoxietanol, 

etil-hexilglicerina 

 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

Nenhuma medida em especial. É aconselhável cumprir com as boas regras de higiene industrial.   

Em caso de contato com os olhos ou uma área sensível do corpo, lavar abundantemente com água. Se a 

irritação persistir, consulte um médico. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó de extintor e jato de água.  

Meios inadequados por razões de segurança: nenhum em particular. 
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5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão.  

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use jatos de água para arrefecer os recipientes a fim de evitar a decomposição do produto e o 

desenvolvimento de substâncias perigosas para a saúde. 

Use equipamento de proteção individual e contra incêndios. 

Recolher separadamente o liquido contaminado pela extinção. O líquido recolhido não deve ser 

depositado no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar 

os recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no 

sistema de esgotos ou cursos de água.  

Equipamento: equipamento comum de combate a incêndios, como sistema de respiração de ar 

comprimido em circuito aberto (ref. Norma EN137), vestuário de proteção (EN469), luvas de proteção 

(EN59) e botas para combate a incêndios (HO A29 or A30). 

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Evite contacto com os olhos. Estas medidas aplicam-se a todos os utilizadores do produto, bem como aos 

técnicos envolvidos em procedimentos de emergência.  

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Não permita a infiltração em águas fluviais / subterrâneas ou no solo. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Em caso de derrame, lavar a zona com água em abundância ou utilizar materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra, etc. O material contaminado deve ser eliminado conforme referido na seção 

13. 

 

6.4 – Outras secções 

Consultar secções 8 e 13 para informações adicionais relativas a proteção pessoal e eliminação. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC. Manter os recipientes em local 

seco, em segurança e com rotulagem original.  

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

O produto não contém quantidades relevantes de materiais com valores críticos que exijam monitorização 

no local de trabalho. 

Qualquer proteção individual em condições normais e previsíveis de uso.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

Consistência: pasta 

Cor: castanho claro 

Odor: limão 

pH: 9,5 – 9,7 

Activ: 8,74 % (sabonetes e surfactantes) 

Solubilidade: completa em água (excluindo os excipientes). 

Peso específico: 0,95 / 1,05 kg/l 
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9.2- Outras informações  

Nenhuma em particular 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Nenhuma reação perigosa é expectável em situações de utilização normal.  

 

10.2- Estabilidade química 

Estável em condições normais de uso e armazenamento. Consulte a secção 7 para mais informações de 

armazenamento. 

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

De acordo com os dados disponíveis atualmente, até ao momento este produto não originou danos para a 

saúde. Em qualquer caso, é aconselhável cumprir as boas regras de higiene industrial.  

  

Secção 12: Informação ecológica 

 

Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. Alertar as 

autoridades se o produto atingir acidentalmente cursos de água, solos ou vegetação. De acordo com os 

dados disponíveis, este produto não contém substâncias com PBT ou mPmB acima de 0.1%.  

   

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

Os resíduos em uso normal podem ser descarregados nas águas no sistema de esgoto e devem ser 

tratados em conformidade com a legislação em vigor. Os recipientes contaminados devem ser 

recuperados ou descartados de acordo com a gestão de resíduos em vigor no país.   

 

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

Não existem considerações para o produto no que se refere às normas de transporte rodoviário (A.D.R.), 

ou ferroviário (RID), marítimo (Código IMDG) e aéreo (IATA). 

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

Produto embalado em conformidade com a diretiva do conselho (CEE) 1223/2009 e alterações 

subsequentes. Regulamento (EU) 2015/830 

  

Secção 16: Outras informações 

  

As presentes informações referem-se apenas ao produto em questão e não são válidas para outras 

combinações. Representam a precisão e fiabilidade do fabricante na última data de revisão.  

Nenhuma garantia é dada quanto a precisão, integridade e fiabilidade.  
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CERTIFICADO DE SEGURANÇA 

ZINCO CLARO  

 
 Certificado de segurança de 18/10/2017, versão 4.0 

Secção 1: Identificação da substancia ou mistura e da empresa 

1.1. – Identificação do produto 

Identificação da substancia /mistura  

Nome: ZINCO CLARO 

Código: 81310/04 

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

Uso recomendado: Tinta em Spray (aerossol). 

Uso desaconselhado: Os usos aconselhados estão assinalados em cima. Outros usos não são 

recomendados. 

1.3 – Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Empresa: ECO SERVICE SRL- Z.I. 36053 Gambellara (VI) tel n. +39 0444 649269 

 Endereço de e-mail da pessoa responsável por fichas técnicas: info@eco-servicerl.it 

       1.4- Número de telefone de emergência  

  ECO SERVICE SRL - tel n. +39 0444 649269 mon-fri 08:00 - 17:00 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1- Classificação da substância ou mistura 

 Classificação conforme regulamentação: EC 1272/2008 (CLP) 

  Perigo - aerossol, extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob 

ação do calor. 

  

 Aviso - Causa irritação na pele.  

 

 Aviso: Causa irritação ocular 

 

 Aviso: STOT SE – Pode causar sonolência ou tonturas 

 

 Aviso. Perigo aquático crónico 

 

Possível contaminação das águas, com efeito de longa duração. 

  

 Efeitos físicos e químicos, de saúde ou ambientais: 

 Não encontrados outros perigos 

 

2.2- Elementos do rótulo 

Pictogramas 
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Perigo  

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H229 – Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

H315 – Causa irritação na pele. 

H319 – Irritação ocular grave 

H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens 

H411 – Perigo aquático com efeitos duradouros 

Precaução: 

P102 – manter fora do alcance das crianças. 

P210 – manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar.  

P211 – Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 – Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

P261 – Evitar respirar os vapores ou aerossóis. 

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P305+P351+P338 nos olhos: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Remova lentes de contato, caso use, e continue a lavar a vista. 

P410+P412 – Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50ºC. 

P501 – Eliminar conteúdo / recipiente de forma segura. 

Aviso importante: 

O fabricante não é responsável em caso de danos causados por uso incorreto do 

produto. 

Contem: 

Hidrocarbonatos, C6, isoalcanos, <5%, não hexano. 

Disposições especiais de acordo com o anexo XVII do REACH e alterações subsequentes: 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

 

2.3 – Outros perigos: 

A mistura não contem nenhuma sustância de vPvB. 

A mistura não contem nenhuma substancia de PBT. 

Manter o recipiente fora de temperaturas superiores a 50ºC, risco de explosão. Os vapores 

formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o ar; os vapores são mais pesados que o ar, 

assim acumulam-se em espaços confinados e espalham-se no solo, causando risco de fogo mesmo que a 

fonte de ignição esteja afastada da origem da fuga. Aerossol contém um gás asfixiante: evite a acumulação 

de vapores nos espaços fechados devido ao risco de asfixia por falta de oxigénio. A alta concentração de 

vapor, especialmente em espaços ventilados fechados e não adequados, pode provocar irritação do trato 

respiratório, náuseas, sonolência ou tonturas.  

 

Secção 3: Composição/ informação sobre os componentes 

 

3.1 – Substancias:  

 Não disponível 

3.2 – Misturas 

 Componentes perigosos conforme o regulamento CLP e classificação. 

Quant. Nome Nr. Identificação Classificação 

>= 30% - < 

40% 

Hidrocarboneto, C3-4; 

Gás Petróleo 

Nr. Indice: 649-199-00-1 

CAS: 68476-40-4 

EC: 270-681-9 

REACH No.: 01-2119486557-22 

2.5 Press. Gas H280  

2.2/1 Flam. Gas 1 H220  
DECLK (CLP)* 

>= 25% - < 

30% 

Hidrocarboneto, C6, 

isoalcaino, <5% não 

hexano 

EC: 931-254-9 

REACH No.: 01-2119484651-34 

2.6/2 Flam. Liq. 2, H225 

3.10/1 Asp. Tox. 1, H304 

3.2/2 Skin irrit. 2 H315 
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3.8/3 STOT SE 3, H336 

4.1/C2 Aquatic cronic 2, H411 

>= 10% - < 

12.5% 
Xileno 

Nr. Indice: 601-022-00-9 

CAS: 1330-20-7 

EC: 215-535-7 

REACH No.: 01-2119488216-32 

2.6/3 Flam. Liq. 3, H226 

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4, H312 

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4, H332 

>= 5% -  

< 7% 

Pé de zinco – Poeira 

(estabilizado) 

Nr. Indice: 030-002-00-7 

CAS: 7440-66-6 

EC: 231-175-3 

REACH No.: 01-2119467174-37 

4.1/A1 Aquatic Acute 1, H400 

4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 

>= 0.5% -  

< 1% 
Acetato de n-butilo 

Nr. Indice: 607-025-00-1 

CAS: 123-86-4 

EC: 204-658-1 

REACH No.: 01-2119485493-29 

2.6/3 Flam. Loq. 3, H226 

3.8/3 STOT SE 3, H336 

EUH066 

DECLK (CLP)* - Classificação de acordo com a nota K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI) 
Veja o texto das declarações de perigo na secção 16. 
 
 

Secção 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1 – Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: 

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas, afetadas 

pelo produto, molhadas, consultar um médico em caso de irritação da pele. 

 Em caso de contato com os olhos: 

Após contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância com as pálpebras abertas 

durante pelo menos 15 minutos. Se necessário consulte um médico.  

 Em caso de ingestão: 

Ingestão inadvertida em aerossóis é pouco provável acontecer. Em caso de ingestão consultar um médico. 

Não forçar o vómito.  

 Em caso de inalação: 

Colocar a(s) vitima(s) ao ar fresco. Consultar um médico em caso de paragem respiratória ou dificuldade 

em respirar. 

 Descrição de medidas de primeiros socorros: 

Consulte a secção 8.2 para verificar o equipamento de proteção individual de primeiros socorros. 

 

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

Para sintomas e efeitos devido a substâncias, consulte na secção 11. 

 

4.3- Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Em caso de acidente ou mau estar, procure assistência médica rapidamente (mostre as instruções 

de uso ou a folha de dados de segurança, se possível.).  

Tratamento: nenhum em especial. 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1- Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: dióxido de carbono (CO2), pó extintor. 

Meios inadequados por razões de segurança: jatos de água sobre o produto queimado. 
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5.2 – Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Não inale os gases de combustão e explosão. As misturas de gases de combustão tem origem 

complexa, contêm monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarbonetos não 

queimados. Os vapores são mais pesados que o ar, o que pode provocar a formação de misturas 

inflamáveis. O recipiente pode deformar-se e/ou explodir exposto a temperaturas superiores a 50ºC. 

 

5.3 – Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento completo de proteção contra incêndios (tipo EN 11611 ou EN469), aparelho de 

proteção respiratória (tipo EN 137), viseira, capacete e proteção do pescoço (tipo EN443), luvas anti-calor 

(tipo EN407). 

Recolher o liquido do extintor contaminado, separadamente. O líquido recolhido não deve ser depositado 

no sistema de esgotos. Remover da área de perigo os recipientes não afetados. Pode nebulizar os 

recipientes expostos ao incendio para arrefecimento. Os meios de extinção não devem entrar no sistema 

de esgotos ou cursos de água.  

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

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

Use equipamento de proteção individual. (ver secção 8) 

Sinalize claramente o perigo de escorregar.  

Remova todas as fontes de ignição.  

Retirar pessoas em segurança. 

Ver medidas ao abrigo no ponto 7 e 8. 

 

6.2- Precauções a nível ambiental 

Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Elimine a água de lavagem contaminada, conforme previsto na legislação.  

Em caso de fuga de gás, ou entrada em cursos de água, solo ou drenos, informar as autoridades 

responsáveis. 

 

6.3- Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Garantir uma ventilação adequada, não de ignição. 

Use ferramentas e equipamento adequado. 

Em caso de derrame de resíduos, lavar a zona com água em abundância ou com materiais absorventes não 

inflamáveis, como areia, terra ou contactar uma empresa de eliminação de resíduos, autorizada.  

 

6.4 – Remissão para outras secções 

Ver secção 8 e 13. 

 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1- Precauções para um manuseamento seguro 

Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso.  

Manter afastadas as fontes de ignição – Não fumar. Evitar acumular carga electroestática. 

Não pulverize a zona em chamas, quente ou objetos incandescentes.  

Garantir uma boa ventilação do espaço. 

Os vapores podem queimar, causando explosões. 

Os vapores são mais pesados que o ar, por isso podem acumular-se em espaços confinados e espalharem-

se sobre a terra provocando risco de incendio, mesmo que a ignição ocorra longe do vazamento.  

Proteger da exposição direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. 

Evitar o contacto com a pele e olhos, inalação de vapores e névoa. 

Medidas de proteção ambiental: Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. 

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar vestuário e equipamentos de proteção 

contaminados. Manter afastado alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Antes de pausas e ao 
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terminar o trabalho, lavar bem as mãos. Consulte a secção 8 para obter informação dos equipamentos de 

proteção.  

 

7.2- Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: armazenar num local bem ventilado, proteger da 

radiação solar. Temperatura recomendada de armazenamento: entre 15ºC a 30ºC. Não armazenar o 

produto em locais de passagem, escadas impedindo-o assim de quedas ou colisões, ou de fácil acesso a 

pessoas estranhas. Considerar as condições de armazenamento especiais. Em loja somente recipientes 

originais hermeticamente fechados. Não perfurar ou abrir os recipientes. Consulte também a secção 10. 

Disposições de armazenamento: ventilação adequada. Evitar demasiada carga electroestática. Classe de 

armazenamento: consulte a secção 15.1 (Sevesso III) 

 

7.3- Utilização(ões) final(is) especifica(s) 

Ver secção 1.2. 

 

Secção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

 

8.1- Parâmetros de controlo  

Hidrocarboneto, C3-4; Gás petróleo – CAS: 68476-40-4 

  TLV TWA – 1000 ppm (2400mg/m3) 

  TLV STEL – 4000 ppm (9600mg/m3) 

 Hidrocarboneto, C6, isoalcanos, <5% não hexano 

  TLV TWA – 1200 mg/m3 

 Xileno – CAS: 1330-20-7 

  EU-TWA(8h): 221 mg/m3, 50ppm – STEL ():442 mg/m3, 100 ppm – Notas: pele 

  ACGIH – TWA(8h): 434 mg/m3, 100 ppm – STEL(): 651 mg/m3, 150 ppm – Notas: A4, BEI 

– URT e pele irritada, CNS prejudicial  

 Acetato de n-butilo – CAS: 123-86-4 

  ACGIH – TWA(8h): 50 ppm – STEL: 150 ppm – Notas: Vista e URT irritada  

 

Valores limite de exposição DNEL 

Hidrocarbonetos, C3-4; Gás Petróleo – CAS: 68476-40-4 

 Industria: 2.21 19141.03 – consumidor: 0.0664 19141.03 – Exposição: Inalação – frequente: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. 

Industria: 23.4 mg/Kg bw/day – Exposição: humana - Frequência: a longo prazo, efeitos sistémicos. 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, <5% não hexano 

 Consumidor: 1301 mg/Kg – Exposição: Oral -Frequência: a longo prazo, efeitos sistémicos. – 

Notas: bw/day 

 Industria: 13964 19141.03 - Consumidor: 1377 mg/kg – Exposição: Cutanea - Frequência: a longo 

prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 

 Industria: 5306 19141.03 – Consumidor: 1137 19141.03 – Exposição: Inalação – Frequência: a 

longo prazo, efeitos sistémicos. – Notas: bw/day 

 

Valores limite de exposição PNEC 

N.A. 

 

8.2- Controlo da exposição 

Proteção visual 

 Uso de óculos com proteção lateral, EN166 

 Usar máscara facial completa, caso sinta necessidade.  

Proteção da pele 

 Uso de roupa e calçado antiestáticos, categoria S2 (Tipo EN20345) 

 Em caso de contato frequente utilize equipamento de proteção impermeável a este produto, 

(Tipo EN340 – EN13034). 

Proteção das mãos 
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 Uso de luvas de proteção resistentes a produtos químicos. Tipo EN374 (PVC, PE, NITRÍLICA, 

neoprene, Epdm, borracha natural). 

 É recomendado o uso de luvas com índice de proteção 6. Tempo de permeação (durabilidade) em 

minutos: > = 480. 

Espessura das camadas em mm: > = 0.3 

Trocar de luvas em caso de desgaste, fissura ou contaminação interna. 

Proteção respiratória 

 A concentração do produto no ar deve ser inferior a valores – limite de exposição. Caso a 

concentração exceda os limites, deve usar proteção respiratória adequada. 

 Use máscaras FFP2 EN149 com filtros, tipo de respirador meia face EN140 EN143:A2 com filtro, ou 

máscara facial EN136 EN143:A2 com filtro. 

Perigos térmicos 

 O recipiente em caso de sobreaquecimento deforma e pode ser projetado a uma distância 

considerável.  

Controlo da exposição ambiental: 

 As emissões provenientes da produção e utilização do produto, incluindo as originadas durante a 

ventilação de operações, deve ser monitorada a fim de cumprir com os regulamentos de proteção 

ambiental. Evitar a penetração nas águas fluviais e subterrâneas, bem como no solo. Para mais informações 

consulte a secção 6. 

Condições necessárias: 

 Ventilar bem o local onde o produto é utilizado e armazenado. Use somente se o local estiver 

bem ventilado. A ventilação do local é essencial para determinadas operações. Minimize a concentração de 

exposição no local de trabalho. Utilização do equipamento técnico adequado para manter a concentração 

abaixo do limiar ou orientações para os valores-limite de exposição.  

 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

  

 9.1- Informações básicas sobre as propriedades físicas e químicas 

 

Propriedades Valor Método 

Cor e aparência: Recipiente sob pressão com gás dissolvido  -- 

Odor: Característico -- 

Limiar olfativo: N.A. -- 

Valor do pH: N.A. -- 

Ponto de fusão/ ponto de congelação: N.A. -- 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: > -42ºC -- 

Ponto de fusão < 0ºC -- 

Taxa de evaporação: N.A. -- 

Inflamabilidade (sólido, gás): N.A. -- 

Limite superior e inferior de explosividade: 15 Vol % - 1.8 Vol % -- 

Pressão de vapor: 3-5 bar -- 

Densidade de vapor: > 2 -- 

Densidade relativa: N.A. -- 

Solubilidade em água: Insolúvel  -- 

Solubilidade em óleo Solúvel  -- 

Coeficiente de repartição (n-octano/água): N.A. -- 

Temperatura de autoignição  >400ºC -- 

Temperatura de decomposição N.A. -- 

Viscosidade: N.A. -- 

Propriedades explosivas: Produto não explosivo -- 

Propriedades comburentes: N.A. -- 
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9.2- Outras informações  

 

Propriedades Valor Método 

Miscibilidade: N.A. -- 

Solubilidade de gordura: N.A. -- 

Condutividade: N.A. -- 

Grupo de substancia – propriedades relevantes N.A. -- 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

 

10.1- Reatividade 

Estável em condições normais. Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de 

uso.  

 

10.2- Estabilidade química 

 Recipiente pressurizado. Não perfurar ou queimar, mesmo após o uso. Proteger da exposição 

direta à luz solar e temperaturas acima dos 50ºC/122ºF. Consulte a secção 7 para mais informações de 

manuseamento e armazenamento. 

 

10.3- Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa é esperada em situações normais de uso. Os vapores podem formar 

misturas explosivas com o ar. Os vapores formam uma mistura inflamável e explosiva em contacto com o 

ar. O recipiente em caso de sobreaquecimento, temperaturas superiores a 50ºC, deforma e pode ser 

projetado a uma distância considerável. 

 

10.4- Condições a evitar 

 Evitar a exposição à luz solar. Evitar o sobreaquecimento e temperaturas superiores a 50°C. 

Manter afastado de agentes oxidantes.  

 

10.5- Materiais incompatíveis 

 Evitar o contato com agentes comburentes e oxidantes. Risco de fogo. Evite o contato com 

agentes redutores e oxidantes, ácidos e objetos/materiais quentes.  

 

10.6- Produtos de decomposição perigosos 

 Sem decomposição em caso de utilização correta.  

Consulte a seção 5 para mais informações.  

 

Secção 11: Informação toxicológica 

 

11.1- Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Informação toxicológica do produto: 

  ZINCO CLARO 

  a)Toxicidade aguda 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos.  

b) Corrosão/irritação da pele 

   Produto classificado: Irritação na pele 2, H315 

c) Lesões oculares graves/ Irritação ocular 

   Produto classificado: Irritação ocular 2, H319 

  d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  e) Células germinativas 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 
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  f) Carcinogenicidade 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  g) Toxidade reprodutiva 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

  h) Exposição única (STOT-SE) 

   Produto classificado: STOT SE 3, (Pode provocar sonolência ou vertigens) H336. 

  i) Exposição repetida (STOT-SE) 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

   

j) Perigo de aspiração 

   Não classificado 

   Com base em dados disponíveis critérios de classificação não são cumpridos. 

 

Informação toxicológica das principais substâncias encontradas no produto: 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, <5% não hexano. 

 a)Toxicidade aguda: 

  Teste: LC50 – Via: Inalação - Espécie: Rato > 20 mg/m3 - Duração: 4h  

Teste: LD50 – Via: Oral - Espécie: Rato > 5000 mg/kg 

Teste: LD50 – Via: Pele - Espécie: Coelho > 3000 mg/kg 

Xileno – CAS: 1330-20-7 

a)Toxicidade aguda: 

Teste: LD50 – Via: Oral - Espécie: Rato > 3523 mg/m3 

Teste: LD50 – Via: Pele - Espécie: Coelho > 4350 mg/kg 

Teste: LD50 – Via: Inalação - Espécie: Rato = 26 mg/l – Duração: 4h 

 Pó de zinco – CAS: 7440-66-6 

a)Toxicidade aguda: 

Teste: LD50 – Via: Oral - Espécie: Rato > 2000 mg/kg 

Teste: LC50 – Via: Respiratória - Espécie: Rato > 5.4 mg/l – Duração: 4h 

 Acetato de n-butilo – CAS: 123-86-4 

a)Toxidade aguda: 

Teste: LD50 – Via: Oral - Espécie: Rato > 6400 mg/m3 

Teste: LD50 – Via: Pele - Espécie: Coelho > 5000 mg/kg 

Teste: LD50 – Via: Inalação - Espécie: Rato = 21.1 mg/l – Duração: 4h 

 

Secção 12: Informação ecológica 

 

12.1- Envenenamento 

 Adoção de boas praticas de trabalho, de modo a que o produto não seja libertado no solo. 

ZINCO CLARO 

 Produto classificado: Perigo aquático com efeitos duradouros – H411 

Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, <5% não hexano 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Peixe > 1 mg/l – Duração: 48h – Nota: Oryzia latipes – Dados 

de materiais semelhantes 

  Ponto final: LC50 – Espécie: Crustáceo > 3.87 mg/l – Duração: 48h – Nota: Crustáceo 

Magna – Data de materiais semelhantes. 

  Ponto final: SC2 – Espécie: Alga > 55 mg/l – Duração: 72h – Nota: Pseudokirchneriella 

subcapitata – Dados de materiais semelhantes. 

  Ponto final: NOEC – Espécies: Alga = 30 mg/l – Duração: 72h - Notas: Pseudokirchneriella 

subcapitata – Dados de materiais semelhantes. 

   

Pó de Zinco – CAS: 7440-66-6 

 a)Toxicidade aguda em ambiente aquático: 
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  Ponto final: LC50 – Espécies: Peixe > 7.1 mg/l – Duração: 96h – Notas: Nothobranchius 

guentheri 

  Ponto final: EC50 – Espécies: Crustáceo > 2.8 mg/l – Duração: 48h 

  Ponto final: EC50 – Espécies: Alga = 0.15 mg/l – Duração: 72h – Notas: 

Pseudokirchneriella subcapitata 

 

12.2- Persistência e degradabilidade 

 Nenhuma 

 Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, <5% não hexagonal 

  Biodegradabilidade: Facilmente biodegradável – Teste: N.A. – Duração: N.A. - %: N.A. – 

Notas: N.A. 

 

12.3- Potencial bioacumulável 

 Xileno – CAS: 1330-20-7 

  Bioacumulação: N.A. Teste: Kow – Coeficiente de partição 3.12 – Duração: N.A. – Notas: 

N.A. 

  Bioacumulação: N.A. Teste: Coeficiente de partição de solo/água 2.73 – Duração: N.A. – 

Notas: N.A. 

  Bioacumulação: N.A. Teste: BCF – Fator de bioconcentração 25.9 – Duração: N.A. – Notas: 

N.A. 

 Acetato de n-butilo – CAS: 123-86-4 

  Bioacumulação: NA. Teste: Kow – Coeficiente de partição 2.3 – Duração: N.A. – Notas: 

N.A. 

  Bioacumulação: N.A. Teste: Coeficiente de partição de solo/água 0-3 – Duração: N.A. – 

Notas: N.A. 

  Bioacumulação: N.A. Teste: BCF – Fator de bioconcentração 15.3 – Duração: N.A. – Notas: 

N.A. 

 

12.4- Mobilidade no Solo 

 N.A. 

 

12.5- Resultados da avaliação PBT e vPvB 

 Nenhuma substância 

 

12.6- Outros efeitos 

 Nenhuns  

 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

 

13.1- Métodos de tratamento de resíduos  

 Recuperar, se possível. É desaconselhável a descarga através das águas residuais. Considerar as 

prescrições locais e oficiais. Risco de explosão do recipiente, exposto a uma temperatura superior de 50ºC. 

 Catálogo Europeu de Resíduos (EWC): 

 Uso doméstico: resíduos de aerossóis provenientes do uso doméstico não estão incluído no 

presente regulamento.  

 Uso industrial: resíduos de aerossóis classificados. 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

  

14.1- Numero ONU: 

 Numero ADR-UN (transporte por estrada): 1950 

 Numero IATA-UN (Transporte por via aérea): 1950 

 Numero IMDG-UN (Transporte por via marítima): 1950 

 

14.2- Designação oficial de transporte da ONU 

 Nome ADR-UN (transporte por estrada): Aerossóis inflamáveis. 
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 Nome IATA-UN (Transporte por via aérea): Aerossóis inflamáveis. 

 Nome IMDG-UN (Transporte por via marítima): Aerossóis  

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 

14.3- Classes de perigo para efeitos de transporte 

 Classe ADR: 2.5F 

 Etiqueta ADR: 2.1 

 Classe IATA: 2 

Etiqueta IATA: 2.1 

Classe IMDG: 2 

14.4- Grupo de embalagem: - 

 

14.5- Perigos para o ambiente:  

 Poluente marinho: Sim 

 

14.6- Precauções especiais para o utilizador 

 Nome técnico IMDG: AEROSSÓIS inflamáveis 

 Quantidade limitada (máx.): 1000ml, de massa bruta o total da embalagem não deve exceder os 

30kg LQ2. 

 IMDG-EMS: F-D 

 IMDG-MFAG: S-U 

 

14.7- Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o código IBC  

 N.A.  

 

Secção 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1- Regulamentação/legislação específica para a substancia ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 Dir. 98/24/EC (Riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho))  

Dir. 2000/39/EC (Valores limite de exposição profissional)  

Regulação (EC) n. 1907/2006 (REACH)  

Regulação (EC) n. 1272/2008 (CLP)  

Regulação (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  

Regulação (EU) 2015/830  

Regulação (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  

Regulação (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Regulação (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  

Regulação (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  

Regulação (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Regulação (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restrições relacionadas ao produto ou a substâncias contidas de acordo com o anexo XVII do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e posteriores modificações: 

Nenhuma  

Se necessitar, consulte as seguintes disposições regulamentares: 

 Diretiva 2012/18/EU (Seveso III) 

Regulação (EC) nr 648/2004 (detergentes).  

              Dir. 2004/42/EC (VOC diretiva) 

Disposições relativas à Diretiva 2012/18 da EU (Diretiva “Seveso III): 

 Diretiva Seveso III, categoria de acordo com o Anexo 1, parte 1 

  Produto, pertence à categoria: P3a 

 

15.2- Avaliação de segurança química 

 Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a mistura.  
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Secção 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases referidas na Secção 3: 

 H280 contém gás sob pressão; risco de explosão em caso de aquecimento. 

 H220 extremamente inflamáveis. 

 H225 líquido e vapor inflamáveis. 

 H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H315 – Causa irritação na pele. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H411 – Perigo aquático com efeitos duradouros 

H226 – Liquido e vapores inflamáveis. 

H312 – Prejudicial em contato com a pele 

H332 – Prejudicial se inalado 

H400 – Muito tóxico para o ambiente aquático 

H410 - Muito tóxico para o ambiente aquático com efeitos de longa duração 

 EUH066 – Exposição contínua pode causar secura da pele ou fissuras. 

   

Classe e Categoria de perigo Código Descrição 

Gás Inflam. 1 2.2/1 Gás inflamável, Categoria 1 

Aerossóis 1 2.3/1 Aerossol, Categoria 1 

Press. Gás 2.5 Gases sob pressão 

Liq. Inflam. 2 2.6/2 Liquido inflamável, Categoria 2 

Liq. Inflam. 3 2.6/3 Líquido inflamável, Categoria 3 

Tox. Agud. 4 3.1/4/Dermal Toxidade aguda (dérmica), Categoria 4 

Tox. Agud. 4 3.1/4/Inalaç. Toxidade aguda (inalação), Categoria 4 

Asp. Tox. 1 3.10/1 Risco de aspiração, Categoria 1 

Pele Irrit. 2 3.2/2 Pele irritada, Categoria 2 

Irrit. Ocul. 3.3/2 Irritação ocular, Categoria 2 

STOT SE 3 3.8/3 Tóxico para órgãos – alvos específicos – exposição única, 

Categoria 3 

Perigo aquático agudo 1 4.1/A1 Perigo aquático agudo, Categoria 1 

Perigo aquático crónico 1 4.1/C1 Perigo aquático crónico de longa duração, Categoria 1 

Perigo aquático crónico 2 4.1/C2 Perigo aquático crónico de longa duração, Categoria 2 

 

Pontos modificados desde a última revisão: 

 Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa. 

 Seção 2: Identificação dos perigos  

 Seção 3: Composição/ informação sobre os componentes  

Seção 4: Medidas de primeiros socorros 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

Seção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Seção 7: Manuseamento e armazenagem 

Seção 8: Controlo da exposição / Proteção individual 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informação toxicológica 

Seção 12: Informação ecológica 

Seção 13: Considerações relativas à eliminação 

Seção 14: Informações relativas ao transporte 

Seção 15: Informação sobre regulamentação 

Seção 16: Outras informações 
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Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de 

acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

Classificação de acordo com o Regulamento 

(CE) Nº 1272/2008 (CRE) 

Método de avaliação utilizado 

Aerossol 1, H222+H229 Classificação segundo base de dados de ensaio 

Pele Irrit. 2, H315 Classificação segundo o processo de cálculo 

Lesão Ocul. 2, H319 Classificação segundo o processo de cálculo 

STOT SE 3, H336 Classificação segundo o processo de cálculo 

Perigo aquático crónico 2, H411 Classificação segundo o processo de cálculo 

 

Principais fontes biográficas: 

 Ecdin – Produtos químicos Ambientais, rede de dados e informações – Centro Comum de 

investigação, Comissão das Comunidades europeias. 

 SAX’S – Propriedades perigosas de materiais industriais – 8ª edição, Van Nostrand 

Reinold.  

 A informação aqui contida, é baseada no nosso conhecimento na data presente em cima. 

Refere-se somente ao produto indicado e não constitui garantia de 1qualidades peculiares. É da 

responsabilidade do usuário, certificar-se da exatidão e do complemento das informações com relação ao 

uso destinado. Esta MSDS anula e substitui qualquer versão anterior.  

 

ADR:  European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by 

Road.  

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the 

American Chemical Society).  

CLP:  Classification, Labeling, Packaging.  

DNEL:  Derived No Effect Level.  

EINECS:  European Inventory of Existing Commercial 

Chemical Substances.  

GefStoffVO:  Ordinance on Hazardous Substances, 

Germany.  

GHS:  Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals.  

IATA:  International Air Transport Association.  

IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulation by the 

"International Air Transport Association" 

(IATA).  

ICAO:  International Civil Aviation Organization.  

ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International 

Civil Aviation Organization" (ICAO).  

IMDG:  International Maritime Code for Dangerous 

Goods.  

INCI:  International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients.  

KSt:  Explosion coefficient.  

LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test 

population.  

LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population.  

N.A.:  Not available  

PNEC:  Predicted No Effect Concentration.  

RID:  Regulation Concerning the International 

Transport of Dangerous Goods by Rail.  

STEL:  Short Term Exposure limit.  

STOT:  Specific Target Organ Toxicity.  

TLV:  Threshold Limiting Value.  



 

Página 13 de 13 

Folha de dados de segurança de 18/10/2017, versão 4.0 

 

TWA:  Time-weighted average  

WGK:  German Water Hazard Class.  
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