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Ficha de Dados de Segurança 
Anexo II do Reg. (CE) n.º 1907/2006 (REACH), cf. Reg. (UE) nº 830/2015 

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

 

1.1 Identificador do produto 

GEL HIDROALCOÓLICO SANITIZANTE 
 
Substâncias Perigosas: Etanol (CAS; 64-17-5); Tetradecanol (CAS: 112-72-1) 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Utilizações identificadas: Desinfetante para higiene humana. Gel hidroalcoólico para a limpeza das mãos. Para uso 
doméstico e profissional. 
Utilizações desaconselhadas: Utilizar unicamente para o fim mencionado anteriormente. 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fornecedor: 

ASB – Álvaro de Sousa Borrego, S.A. 
Av. General Roçadas, n.º 70 A/C 
1199-012 Lisboa 
Portugal                                                             
Telf. 218 153 516   

E-mail: geral@asborrego.pt 
www.asborrego.pt  
                                                        

1.4 Número de telefone de emergência 
CENTRO DE INFORMAÇAO ANTIVENENOS: 800 250 250 (24h). 

 

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

 2.1 Classificação da substância/mistura 

 
A substância é classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

 
Flam. Liq. 2, Líquidos inflamáveis, categoria 2 
H225: Líquido e vapor altamente inflamáveis 
Eye Irrit. 2, Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2 

 H319: Provoca irritação ocular grave. 
 
 

2.2 Elementos do Rótulo: 

 

A rotulagem é obrigatória de acordo com o Regulamento (UE) nº 1272/2008 

     
Pictogramas de perigo:    GHS02        GHS07 

 

Palavra-sinal:  Perigo 

 

Advertências de perigo:  

H225: Líquido e vapor altamente inflamáveis. 

H319: Provoca irritação ocular grave. 
 

Recomendações de prudência   

Prevenção:   

P102: Manter fora do alcance das crianças 
P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.— Não fumar. 

mailto:geral@asborrego.pt
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P233: Manter o recipiente bem fechado. 
P273: Evitar a libertação para o ambiente. 
P280: Usar proteção ocular. 

Resposta:   

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar pó ABC.   
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

 

Armazenamento:  

 P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 

 

Eliminação:   

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais vigentes. 

 

2.3 Outros perigos: O produto não atende aos critérios PBT ou mPmB de acordo com o Anexo XIII do Regulamento (EC) 
n.º 1907/2006 REACH). 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 
3.1 Substância 
Não aplicável 
 
3.2 Misturas 

Componentes perigosos e respetiva classificação: 

Identificação Classificação de perigo Teor % 

Etanol (Álcool etílico) 
CAS: 64-17-5 
CE: 200-578-6 
Index: 603-002-00-5 
REACH: 01-2119457610-43 

Flam Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 

 

60 – 80 % 

Tetradecanol 
CAS: 112-72-1 
CE: - 
Index: - 
REACH: 01-2119485910-33 

Eye Irrit.2, H319; Aquatic Chronic 1, H410 

 

< 1 % 

Para o texto completo de Frases de Advertência de Perigo mencionadas, ver Secção 16.  

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral: Em caso de dúvida ou de sintomas de mal-estar, consultar um médico. Se necessário consultar um 
médico deverá mostrar o rótulo, recipiente ou Ficha de Dados de Segurança. Remover a pessoa afetada da área de perigo. 
Se o paciente estiver inconsciente, colocá-lo de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e os joelhos meio 
dobrados. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente, se não autorizado por um médico. O pessoal de 

apoio deve prestar atenção à sua própria segurança. Não deixar o intoxicado sozinho. 

Em caso de inalação: Retirar imediatamente a vítima do local contaminado e manter em repouso e quente. Controlar a 
respiração. Se necessário, aplicar respiração artificial. Procurar assistência médica.  

Em caso de contacto com a pele: Em caso de irritação da pele procurar assistência médica.  

Em caso de contacto ocular: Em caso de usar lentes de contacto, retirá-las. Lavar imediata e abundantemente com água 
limpa e fresca durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar assistência médica. 

Em caso de ingestão: NÃO induzir o vómito. Enxaguar a boca. Procurar imediatamente ajuda médica.  

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados   

Efeitos graves por inalação: Não existe informação disponível. 

Efeitos graves na pele: Não existe informação disponível. 

Efeitos graves nos olhos: Provoca irritação ocular grave. 

Efeitos graves por ingestão: Não existe informação disponível. 
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4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Não administrar nunca nada por via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. Sempre que possível disponibilizar o 
rótulo ou a embalagem.  

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: Pó extintor ABC, alternativamente usar espuma física ou extintor de CO2.  

Meios inadequados de extinção: Jacto direto de água 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Como consequência da decomposição térmica, podem libertar-se gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono, e 

dióxido de carbono. Evitar respirar os gases. A exposição a estes produtos pode ser prejudicial para a saúde. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Atuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a atuação perante acidentes e outras 

emergências. Se for seguro, retirar os produtos da área do incêndio ou arrefecer os recipientes com água. Manter o vento 

pelas costas. Recolher as águas contaminadas e não permitir a entrada no sistema de escoamento. Eliminar as águas de 

acordo com as conformidades dos regulamentos locais. Evitar o contacto com o produto ou o seu recipiente sem 

equipamento de proteção adequado. Suprimir qualquer fonte de ignição. Dispor do mínimo de equipamento de emergência 

ou elementos de atuação (mantas ignífugas, caixa de primeiros-socorros). 

Usar equipamento de proteção especial contra o calor, consoante a magnitude do incêndio: Equipamento de respiração 

autónomo, vestuário de proteção resistente ao fogo, luvas de proteção, óculos de proteção, máscaras faciais resistentes ao 

fogo e botas resistentes ao fogo. 

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Restringir o acesso às áreas contaminadas. Manter o vento pelas costas. Utilizar 
luvas, óculos de proteção e máscara. 

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Manter afastadas as pessoas não envolvidas nas operações 
de emergência. Contactar o pessoal de emergência. 

Para o pessoal envolvido na resposta à emergência: Atuar conforme o Plano de Emergência Interno. Utilizar vestuário 
adequado (máscara, luvas e óculos de proteção) de forma a prevenir a contaminação da pele, olhos ou vestuário pessoal. 
Isolar as fugas sempre e quando não representar um risco adicional para pessoas que execute esta função. Evacuar a 
zona e manter as pessoas sem proteção afastadas. Suprimir qualquer fonte de ignição. Eliminar as cargas eletrostáticas 
mediantes a interconexão de todas as superfícies condutoras sobre as que podem formar eletricidade estática, estando o 
seu conjunto conectado à terra. 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Evitar entrada para a rede de esgotos, cursos de água e a dispersão do produto. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. 
Alertar as autoridades em caso de contaminação em grandes quantidades dos cursos de água ou esgotos, ou se tiver 
contaminado o solo, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Recolher o produto e o absorvente impregnado em 
recipientes de plástico e hermeticamente fechado 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Recolher rapidamente o produto com materiais absorventes inertes e não combustíveis (terra, areia, vermiculita, terras 
diatomáceas…). Colocar o produto e o absorvente cum recipiente adequado. Lavar os resíduos com muita água. 

6.4 Remissão para outras secções 

Para controlo da exposição e medidas de proteção individual consultar a secção 8. Para a posterior eliminação dos 

resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro  

A – Precauções para a manipulação segura 

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais e segurança e higiene no trabalho. Antes de usar 
o produto, leia atentamente o rótulo.  Manusear com cuidado e seguir as instruções de uso.  Manter o recipiente 
hermeticamente fechado. Conservar o produto nos recipientes originais. Não misturar com outros produtos químicos. 
Manter fora do alcance das crianças. Não manipular o produto perto de alimentos ou água corrente. 

Para proteção pessoal ver secção 8.  

B- Recomendações Técnicas para a prevenção de incêndios e explosões 

Ver secção 5.  

C- Recomendações técnicas para prevenir riscos ambientais  

Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Recomenda-se a disponibilidade de material absorvente nas proximidades do 
produto. Ver secção 6.  

D - Medidas de Higiene  

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do produto. Lavar cuidadosamente as mãos 
com água e sabão, antes das refeições e depois de manusear o produto. Retirar o vestuário 
contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeições. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

 Temperatura de armazenagem: 5 - 30 ºC 

Condições de armazenagem: Armazenar em conformidade com a legislação vigente. Verificar as indicações do rótulo. 
Armazenar o produto no seu recipiente original, em lugar fresco, seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz 
solar direta. Manter afastado de fontes de ignição. Não fumar. Uma vez abertos os recipientes, fechar com cuidado e 
coloca-los verticalmente de forma a evitar derrames. Manter em local fechado. 

7.3 Utilizações finais específicas 

Salvo as indicações já especificadas não é preciso realizar nenhuma recomendação especial em relação ao uso deste 
produto. 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1 Parâmetros de controlo 

8.1.1 Limites de exposição profissional 

Ingredientes 
perigosos 

VLE-MP1 VLE-CD 2 
Bases do VLE Fonte 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Etanol 
N. CAS: 64-17-5 

- - 1000 1900 A3. Irritação do TRS NP 1796/2014 

1 Média ponderada: Medido ou calculado em relação a um período de referência de 8 horas em média ponderada 
2 Curta duração: Valor limite acima do qual não deve ocorrer exposição e relacionado com um período de 15 minutos 
A3:  Agente classificável como carcinogénico no Homem. 

 
DNEL/DMEL (Trabalhadores): 
 

Substância Tipo Valor 

Etanol (CAS: 64-17-5) 

Inalação, Agudo (Efeitos Sistémicos) 1900 mg/ m3 

Dérmica, Longo prazo (Efeitos Sistémicos) 343 mg/ kg de Pc/dia 

Inalação, Longo prazo (Efeitos Sistémicos) 950 mg/ m3 Pc/dia 

 
DNEL (Consumidores): 

Substância Tipo Valor 

Etanol (CAS: 64-17-5) 

Oral, Longo prazo (Efeitos Sistémicos) 87 mg/kg Pc/dia 

Inalação, Longo prazo (Efeitos Sistémicos) 114 mg/ m3 

Dérmico, Longo prazo (Efeitos Sistémicos) 206 mg/kg Pc/dia 
 

DNEL - Nível Derivado de Exposição Sem Efeito, nível de exposição à substância abaixo da qual não se preveem efeitos adversos. 

DMEL: Nível Derivado de Efeito Mínimo, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve considerar-se como risco tolerável. 
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PNEC – Concentração prevista sem efeitos sobre o ambiente: 

 Etanol 
N. CAS: 64-17-5 

Água doce 0.96 mg/l 

Água marinha 0.79 mg/l 

Sedimentos em água doce 3.6 mg/kg 

Terra 0.63 mg/kg 

Estação de tratamento de águas residuais  580 mg/l 

8.2 Controlo da exposição 

8.2.1 Controlos técnicos adequados 

Promover uma ventilação adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extração/ ventilação local e um bom 

sistema de extração geral.  

8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual 

Medidas gerais: Como medida preventiva, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual básico, com a 
correspondente "marcação CE ". Para mais informações sobre os equipamentos de proteção individual (armazenamento, 
uso, limpeza, manutenção, classe de proteção) consultar o folheto informativo providenciado pelo fabricante do EPI. 
 

Proteção Respiratória: 

EPI: Será necessário a utilização de equipamento de proteção em caso de formação de neblinas ou se 
existirem, em caso de superar os limites de exposição profissional.  

Proteção do corpo: 

Proteção das mãos: 

EPI: Não relevante  
Proteção da pele: 

EPI: Proteção corporal obrigatória contra riscos químicos, antiestático e ignífuga, com marcação CE 
categoria III. O vestuário de proteção não deve ser justo ou solto, de forma a não interferir com os 
movimentos do usuário. 

   
Normas CEN: EN 1149-1:2006, EN 1149-2:1997, EN1149-3:2004, EN 168:2001, EN ISSO 14116:2015, EN 

1149-5:2018 

Manutenção: Seguir as instruções de lavagem e conservação indicadas pelo fabricante. Limpar periodicamente 
de acordo com as instruções do fabricante. 

Calçado de proteção: 

EPI: Calçado de proteção contra risco químico, com propriedades antiestático e resistentes ao calor. 
Marcação CE categoria III.  

 
Normas CEN: EN 13287:2012, EN ISO 20345:2011 

Manutenção: O calçado deve ser objeto de um controlo regular. Nas situações que os sapatos se encontrarem 
gastos, deverão ser substituídos. Uso exclusivo no trabalho. Limpar periodicamente de acordo 
com as instruções do fabricante. 

Proteção dos olhos: 

EPI: Óculos de proteção com viseira facial, com marcação CE, categoria II. 

 
Normas CEN: EN 166:2001, EN ISO 4007:2018. 

Manutenção: Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. 
Indicadores de deterioração: coloração amarelada, fissuras, etc. 
Se recomenda o uso em caso de riscos de salpicos. 

Perigos Térmicos: Sem informação disponível 
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8.2.3 Controlo da exposição ambiental 

Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, recomenda-se evitar verter o produto ou a sua 

embalagem no meio ambiente. Para informações adicionais ver secção 7. 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

a) Aspeto:    Líquido viscoso incolor 

b) Odor:    Odor de álcool 

c) Limiar olfativo:    Sem informação disponíveis* 

d) pH:    7,5 – 8,5 

e) Ponto de fusão/Ponto de congelação:    Sem informação disponíveis* 

f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:  > 35 ºC 

g) Ponto de inflamação:    = 20 ºC 

h) Taxa de evaporação:    Sem informação disponíveis* 

i) Inflamabilidade (sólido, gás):   Sem informação disponíveis* 

j) Limite superior/inferior de inflamabilidade ou 

de explosividade:    Sem informação disponíveis* 

k) Pressão de vapor:    Sem informação disponíveis* 

l) Densidade de vapor:    Sem informação disponíveis* 

m) Densidade relativa:    0,863 – 0,873 (20 ºC)  

n) Solubilidade:    Água: 100% 20ºC 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água:    Sem informação disponíveis* 

p) Temperatura de autoignição:    Sem informação disponíveis* 

q) Temperatura de decomposição:    Sem informação disponíveis* 

r) Viscosidade:    Sem informação disponíveis* 

s) Propriedades explosivas:    Sem informação disponíveis* 

t) Propriedades comburentes:    Sem informação disponíveis* 

 

* Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque não é aplicável devido a natureza e perigo 
do produto 

9.2 Outras informações 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade 

Não se espera reações perigosas se se cumprir as instruções técnicas de armazenamento do produto. Ver secção 7. 

10.2 Estabilidade química 

O produto é estável nas condições de armazenamento, manipulação e uso. 

 10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Não existe informação adicional disponível 

 10.4 Condições a evitar 

Evitar o aquecimento, a exposição direta ao sol, chispas, chamas e fontes de ignição. 

 10.5 Materiais incompatíveis 

Evitar os ácidos e bases fortes, assim como materiais comburentes. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

A decomposição térmica dá lugar ao desenvolvimento de óxidos de carbono (CO, CO2), azoto (NOx) e outros compostos 

orgânicos que podem dar lugar a fumos tóxicos. 
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SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos 

a) Toxicidade aguda: De acordo com os dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

Substância 
Toxicidade Aguda 

Tipo Ensaio Espécie Resultado 

Etanol  
(CAS: 64-17-5) 

Oral DL50 Rato >2000 mg/kg 

Cutânea DL50 Coelho >2000 mg/kg 

b) Corrosão/Irritação cutânea: De acordo com os dados disponíveis, não enquadra nos critérios de classificação. 

c) Lesões oculares graves/irritação ocular: Produto classificado, provoca irritação ocular grave, categoria 2. 

d) Sensibilização respiratória ou cutânea: O produto não contém substâncias classificadas como sensibilizante para a pele. 

e) Mutagenicidade em células germinativas: O produto não contém substâncias classificadas como mutagénica. 

f) Carcinogenicidade: O produto não contém substâncias classificadas como carcinogénicas. 

g) Toxicidade reprodutiva: O produto não contém substâncias classificadas como tóxico para a reprodução. 

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única: O produto não contém substâncias classificadas 
como STOT. 

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida: O produto não contém substâncias classificadas 
como STOT. 

j) Perigo de aspiração: O produto não contém substâncias classificadas como perigosas por aspiração. 

11.1.1 Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada 

Contacto com os olhos: O produto provoca irritações oculares graves. 

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidade 

 

Substância 
Ecotoxicidade 

Tipo Ensaio Espécie Resultado 

Etanol  
(CAS: 64-17-5) 

Peixes CL50 - 11200 mg/l 

Algas ErC50 - 275 mg/l 

Outros organismos 
aquáticos 

CL50 - > 10000 mg/l 

Tetradecanol 
(CAS: 112-72-1) 

 NOEC - > 0,001 (≤ 0,01) mg/l 

 
12.2 Persistência e degradabilidade: 

Substância Biodegradabilidade 

Etanol (CAS: 64-17-5) 
Necessidades de oxigénio de origem bioquímica (NOB): 0,1 g O2/g substância 

Carência química de oxigénio (CQO): 1,9 g O2/g substância 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Substância Log Pow o BCF (Fator de bioacumulação) 

Etanol (CAS: 64-17-5) - 0,3 

12.4 Mobilidade no solo  

Não existe informação disponível 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

O produto não atende aos critérios PBT ou mPmB de acordo com o Anexo XIII do Regulamento (EC) n.º 1907/2006 REACH). 

12.6 Outros efeitos adversos 

Não existe nenhuma informação disponível sobre outros efeitos adversos. 

12.7 Informação ecológica 

Não existe informação disponível 
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SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

a) Eliminação do produto/embalagens: 

Eliminar os resíduos e as embalagens de acordo com a regulamentação em vigor. A correta classificação do resíduo é da 
responsabilidade do utilizador do produto. 

b) Informações pertinentes para o tratamento dos resíduos: 

Consultar um gestor de resíduos autorizado para operações de recuperação e eliminação. A embalagem contendo o produto 
deverá ser gerido da mesma forma que o próprio produto. Desaconselha-se que o produto seja vertido em cursos de água. 

c) Outras recomendações sobre eliminação:  

A eliminação de grandes quantidades, devem ser realizadas por empresas acreditadas. Eliminar os restos e as suas 
embalagens de forma responsável para com o meio ambiente e conforme a legislação aplicável vigente. Não verter nas 
proximidades de rios, mares, lagos, poços ou esgotos. As águas das lavagens devem ser recuperadas e neutralizadas. Seguir 
em todo o caso o estabelecido pela legislação vigente para a eliminação dos resíduos tóxicos e perigosos. 

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Transportar o produto segundo as normas do ADR para o transporte rodoviário, o RID para o ferroviário, o IMDG para o 
marítimo e o ICAO/IATA para transporte aéreo. 

 ADR/RIP IMDG ICAO/IATA 

14.1 Número ONU UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU Líquido inflamável, N.S.A. (contém Etanol) 

14.3 Classe (s) de perigo para efeitos de transporte 3 3 3 

Etiqueta 

   
Código de Túnel D/E - - 

14.4 Grupo de embalagem III III III 

14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável  

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Disposições especiais:601 
Quantidade limitada (ADR): 5 L 
Quantidades excetuadas (ADR): E1 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 

Não aplicável. 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

O produto é considerado perigoso de acordo com o CRE (Reg. CE 1272/2008), conforme indicado na secção 2 da ficha de 
dados de segurança. 

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

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006.  

Decreto-Lei n.º 140/2017, de 10 de novembro, assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do 
Regulamento (UE) n.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas 

Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos 

perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e 

do Conselho.  

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 

transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e 

procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, 

pelo Decreto- Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 1737/2015, de 25 de agosto. 
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Decreto-Lei nº 150/2015 de 5 de agosto, estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 

2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a 

acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

Decreto-Lei n.º 111-A/2017, de 31 de agosto - Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/2309 da Comissão, de 16 de dezembro de 2016, que adapta 

pela quarta vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

24 de setembro, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas.  

NP 1796/2014 estabelece os valores-limite de exposição (VLE) e os índices biológicos de exposição (IBE) a utilizar no âmbito 

da aplicação de estratégias de apreciação do risco associado à exposição a agentes químicos nos locais de trabalho.   

Decreto-Lei nº 41/2018 de 11 de junho - Altera a Decreto-Lei nº 24/2012 relativo às prescrições mínimas em matéria de 

proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e 

transpõe para a ordem interna a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2009, que estabelece uma 

terceira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para a aplicação da Diretiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 

de abril de 1998. 

15.2 Avaliação de segurança química 

Não foi realizada uma avaliação de segurança química. 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As informações apresentadas foram compiladas de fontes fidedignas e são consideradas válidas e atuais à data da sua 
emissão, dizendo apenas respeito ao produto e não podendo ser válidas em formulações ou misturas com outros produtos. A 
responsabilidade da sua utilização pertence aos utilizadores. 
As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de vista da proteção e segurança do homem 
e do ambiente, não podendo, portanto, ser encaradas como especificações do produto. 
Este documento foi traduzido de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante. Esta informação não se destina a garantir 
características definitivas, embora seja baseada no nosso conhecimento atual. 
 
Legendas: 
ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
RID: Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas   
ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil   
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas   
GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos   
EC50: Concentração efetiva 50 
LC50: Concentração letal 50 
EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no mercado   
ELINCS: Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas   
CAS: Número CAS (Chemical Abstracts Service)   
LD50: Dose Letal, 50 por cento.   
PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas.   
SVHC: Substâncias que suscitam elevada preocupação.   
mPmB: Substâncias muito Persistentes e muito Bioacumuláveis  
 
Advertências de perigo indicadas na secção 2 e 3: 
H225: Líquido e vapor altamente inflamáveis. 
H319: Provoca irritação ocular grave. 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 
Códigos de classificação indicados na secção 2 e 3: 
Flam Liq. 2: Líquidos Inflamáveis, Categoria 2. 
Eye Irrit.2: Irritação ocular, Categoria 2. 

Aquatic Chronic 1: Substâncias perigosas para o ambiente aquático – toxicidade crónica, categoria 1. 
 
Alterações em relação à versão anterior: - 
Dados sobre a Ficha de Dados de Segurança:  
Nº da versão: 01 | Data: 29.04.2020 
Data da edição anterior: - 
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