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

1.1  Identificador do produto  
     DESENGORDURANTE 93-9410 LENTO

 

1.2  Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas  

   Não existe informação disponível.  

1.3  Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  

   
Fornecedor (produtor/importador/representante exclusivo/utilizador 
posterior/distribuidor)  
 Carsistema Portugal, S.A.

 

   Rua :   Ribeira de Eiras - Adémia  

   Código postal/localidade :   3020-324 Coimbra
   Telefone :   +351 239 433 720 

   Telefax :   +351 239 433 721
     

1.4  Número de telefone de emergência  CIAV:
     800 250 250 

 

   
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos  
   

2.1  Classificação da substância ou mistura  
   Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  

   
Aquatic Chronic 2 ; H411 - Perigoso para o ambiente aquático : Crónica 2 ; Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros.  

   
Asp. Tox. 1 ; H304 - Perigo de aspiração : Categoria 1 ; Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias.  

   Flam. Liq. 2 ; H225 - Matérias líquidas inflamáveis : Categoria 2 ; Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
   Repr. 2 ; H361d - Toxicidade reprodutiva : Categoria 2 ; Suspeito de afectar o nascituro.  

   
STOT SE 3 ; H336 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Categoria 3 ; Pode provocar 
sonolência ou vertigens.  

2.2  Elementos do rótulo  
   Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  
   Pictogramas de risco  

   

                
   Chama (GHS02) · Perigo para a saúde (GHS08) · Ambiente (GHS09) · Ponto de exclamação (GHS07)  
   Palavra-sinal  
   Perigo  
   Especificação de perigo das componentes para as etiquetas  
   Nafta (petróleo), hidrogenado ligeiro  
   Tolueno ; Nº CAS : 108-88-3  
   Advertências de perigo  
   H225  Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
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   H304  Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
   H361d  Suspeito de afectar o nascituro.  
   H336  Pode provocar sonolência ou vertigens.  
   H411  Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
   Recomendações de prudência  
   P201  Pedir instruções específicas antes da utilização.  
   P202  Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.  
   P310  Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/....  
   P331  NÃO provocar o vómito.  
   P403+P235  Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.  
   P405  Armazenar em local fechado à chave.  

2.3  Outros perigos  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes  
   

3.2  Misturas  
   Componentes perigosos  

   
  Nafta (petróleo), hidrogenado ligeiro ; Nº de registo REACH : 01-2119473851-33 ; N.º CE : 920-750-0  

  
  Percentagem do peso :  50 - 100 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT SE 3 ; H336  Aquatic Chronic 2 ; H411   

 
 

   
  Tolueno ; Nº de registo REACH : 01-2119471310-51-0010 ; N.º CE : 203-625-9; Nº CAS : 108-88-3  

  
  Percentagem do peso :  2,5 - 10 %  

  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  Repr. 2 ;H361d  STOT RE 2 ; H373  Skin Irrit. 
2 ; H315  STOT SE 3 ; H336    

 
 

   Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) incluídas na lista de 
candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH  

     Nenhum  
 

   Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) que estão sujeitos a 
autorização de acordo com o Anexo XIV do REACH  

     Nenhum  
 

   Informações suplementares  
   Texto integral das frases H- e EUH: ver a secção 16.  
   

SECÇÃO 4: Primeiros socorros  
   

4.1  Descrição das medidas de primeiros socorros  

   

Indicações gerais  

  

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). 
Remover as pessoas atingidas da zona de perigo e mantê-las deitadas. Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente ou a uma pessoa com espasmos. Em caso de inconsciência, colocar a vítima em posição lateral estável e 
consultar o médico.  

 

   
Em caso de inalação  

  
Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma. Em caso de irritação das vias respiratórias, 
consultar o médico.  

 

   
Em caso de contacto com a pele  

  
Mudar o vestuário sujo e contaminado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e 
sabão. Espalhar um creme gordo.  

 

   Após o contacto com os olhos  
  Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita água mantendo as pálpebras abertas e por um 
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período de tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista.  
 

   
Em caso de ingestão  

  NÃO provocar o vómito. Em caso de ingestão acidental, lavar a boca com bastante água (somente se a pessoa estiver 
consciente) e procurar de imediato ajuda médica. Fazer beber água em pequenos goles (efeito de diluição).  

 

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  
   Vertigem Dores de cabeça Perturbações da visão Náusea Vómito  

4.3  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios  
   

5.1  Meios de extinção  

   Agentes extintores adequados  
  espuma resistente ao álcool Dióxido de carbono (CO2) Pó extintor Spray de água  

 

   Agentes extintores inadequados  
  Jacto de água  

 

5.2  Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  
   Em caso de incendio podem formar-se: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2)  

5.3  Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  
   Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Vestuário de protecção.  

5.4  Informações suplementares  

   
recolher a água de extinção contaminada; ela não deve ser descarregada na canalização. Remover os contentores não 
danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança. Adequar as medidas de extinção ao local.  

   

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais  
   

6.1  Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  

   
Usar equipamento de protecção pessoal. Eliminar todas as fontes de ignição. Proteger-se de efeitos de vapores, pós e 
aerossol, utilizando um aparelho de respiração. Prover de uma ventilação suficiente. Vejam-se as medidas de protecção 
nos pontos 7 e 8.  

6.2  Precauções ambientais  
   Não permitir a entrada no solo/subsolo. Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.  

6.3  Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

   
Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). 
Recolher em contentores adequados, fechados e encminhar para eliminação. Limpar cuidadosamente as superfícies 
contaminadas.  

6.4  Remissão para outras secções  
   Manuseamento seguro: ver parte 7  
   

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem  
   

   

 

7.1  Precauções para um manuseamento seguro  

   
No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. No caso de a exaustão local ser impossível 
ou insuficiente, deve ser assegurada, se possível, uma boa ventilação da área de trabalho. Usar o material apenas em 
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locais afastados de luz directa, fogo ou outras fontes de inflamação.  

   Medidas de protecção  

   
Todos os procedimentos devem ser desencadeados de maneira a excluir: A inalação de vapores ou névoa/aerossóis 
Evitar acumulação de cargas electrostáticas.  

   Medidas de proteção contra incêndio  

   

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Medidas normais de prevenção de incêndio. Os 
vapores do produto são mais pesados do que o ar, espalham-se pelo chão e formam misturas explosivas ao contacto 
com o ar. Manter afastado de fontes de calor (por ex. superfícies quentes), faíscas e chamas vivas- Prever a ligação à 
terra de contentores, aparelhos, bombas e dispositivos de exaustão. Usar apenas instrumentos equipados com 
antiestático (sem faísca). Usar calçado e vestuário de trabalho anti-estático. Evitar acumulação de cargas 
electrostáticas.  

   
Medidas para prevenção da formação de aerossóis e poeiras  

  
A exaustão de vapores/aerossóis deve ser feita directamente no local em que surgem. Utilizar somente em locais 
bem ventilados.  

 

   Precauções a nível ambiental  
  Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto.  

 

7.2  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
   Nenhum  

7.3  Utilizações finais específicas  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual  
   

8.1  Parâmetros de controlo  
   Valor limite de exposição profissional  
   Tolueno ; Nº CAS : 108-88-3  

   

Tipo de valor-limite (país de origem) 
:  VLA-EC: Valores de Exposición de Corta ( E )  

   Valor límite :  384 mg/m3   /   100 ppm  
   Observações :  dérm, VLB, VLI, r  
   Versão :     

 

   

Tipo de valor-limite (país de origem) 
:  VLA-ED: Valores de Exposición Diaria ( E )  

   Valor límite :  192 mg/m3   /   50 ppm  
   Observações :  dérm., VLB, VLI, r  
   Versão :  01/01/2005    

 

   

Tipo de valor-limite (país de origem) 
:  STEL ( EC )  

   Valor límite :  100 ppm   /   384 mg/m3  
   Observações :  H  
   Versão :  31/01/2018    

 

   

Tipo de valor-limite (país de origem) 
:  TWA ( EC )  

   Valor límite :  50 ppm   /   192 mg/m3  
   Observações :  H  
   Versão :  31/01/2018    

 

8.2  Controlo da exposição  
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   Protecção individual  
   Protecção dos olhos/do rosto  
   Óculos de armação com protecção lateral  

   Protecção da pele  
   Protecção das mãos  

   
Medidas adicionais de protecção das mãos : Verificar a impermeabilidade antes do uso. Não usar luvas em 
zonas onde se encontrem peças de máquinas ou instrumentos em rotação. No caso de uma utilização intencional 
das luvas, lavá-las antes de as remover e conservá-las em local arejado.  

   
Observações : As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e 
da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas 
de protecção, para utilizações especiais.  

   Protecção corporal  
   bata de laboratório Fato-macaco  

   
Usar vestuário protector adequado : Usar protecção corporal (para além do vestuário de trabalho normal) para 
proteger do contecto com a pele. Sapatos de segurança resistentes a químicos Usar apenas vestuário de protecção 
à medida, confortável e limpo.  

   Propriedades necessárias : antiestático. resistente a chamas resistente ao calor  
   Material recomendado : Fibras naturais (algodao) fibras sintéticas resistente ao calor  

   Protecção respiratória  
   Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória.  
   Aparelho de protecção respiratória adequado  

   
Aparelho de protecção respiratória de filtro (DIN EN 147) Aparelho de protecção respiratória com filtro ou aparelho 
de protecção respiratória com tubos de tipo: A  

   Medidas gerais de protecção e higiene  
   Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Usar produtos de cuidado da pele após o trabalho.  
   

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas  
   

9.1  Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  

   
Cor :     Incoloro transparante.  

Odor :    característico.  
 

   Dados básicos relevantes de segurança  

   

Forma :        líquido           
Ponto de ebulição inicial e 
intervalo de ebulição :  ( 1013 hPa )       90 - 165     °C       

Ponto de inflamabilidade :        -5     °C       
Densidade :  ( 20 °C )       0,742 - 0,762     g/cm3       
RefractiveIndex :        1,412 - 1,422           
Teor máximo de COV (CE) :        100     Peso %       
VOC Valor :        752     g/l       

 

9.2  Outras informações  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade  
   

10.1  Reactividade  
   Não existe informação disponível.  

10.2  Estabilidade química  
   Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manejo (veja parágrafo 7).  
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10.3  Possibilidade de reacções perigosas  
   Nenhum  

10.4  Condições a evitar  
   Não existe informação disponível.  

10.5  Materiais incompatíveis  
   Alcalis (lixívias), concentrado. Ácido, concentrado. Agentes oxidantes, forte.  

10.6  Produtos de decomposição perigosos  
   Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.  
   

SECÇÃO 11: Informação toxicológica  
   

11.1  Informações sobre os efeitos toxicológicos  
   Efeitos agudos  

   
Inalação/contato c/a vista: em elevadas concentrações irritação das mucosas, efeito anestesiante bem como possivel 
do tempo de reacção e do sistema do coordenação. Na inalação prolongada de elevades concentrações de vapor o 
produto causa dor de cabeca, tontura, enjoo, etc. Pode provocar irritação das vias respiratórias.  

   Toxicidade oral aguda  
   Parâmetro :  LD50 ( Nafta (petróleo), hidrogenado ligeiro )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  5000 mg/kg  
   Parâmetro :  LD50 ( Tolueno ; Nº CAS : 108-88-3 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  5000 mg/kg  
   Toxicidade dérmica aguda  
   Parâmetro :  LD50 ( Nafta (petróleo), hidrogenado ligeiro )  
   Via de exposição :  Dérmico  
   Espécie :  Coelho  
   Dose de efeito :  2000 mg/kg  
   Parâmetro :  LD50 ( Tolueno ; Nº CAS : 108-88-3 )  
   Via de exposição :  Dérmico  
   Espécie :  Coelho  
   Dose de efeito :  14 g/kg  
   Toxicidade aguda de inalação  
   Parâmetro :  LC50 ( Tolueno ; Nº CAS : 108-88-3 )  
   Via de exposição :  Inalação  
   Espécie :  Rato  
   Dose de efeito :  5300 ppm  

   Efeito irritante e cauterizante  
   Irritação primária da pele  
   Não existe informação disponível.  
   Irritação dos olhos  
   Não existe informação disponível.  
   Irritação das vias respiratórias  
   Não existe informação disponível.  

   Sensibilização  
   Em caso de contacto com a pele  
   Não existe informação disponível.  
   Em caso de inalação  
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   Não existe informação disponível.  

   Efeitos CMR (cangerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)  
   Cancerogenidade  
   Não existe informação disponível.  
   Mutagenicidade em células germinativas  
   Não existe informação disponível.  
   Toxicidade reprodutiva  
   Não existe informação disponível.  

   Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única  
   Não existe informação disponível.  

   Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida  
   Não existe informação disponível.  

   Perigo de aspiração  
   Não existe informação disponível.  

11.2  Toxicocinética, metabolismo e distribuição  
   Não há dados disponíveis sobre a preparação/a mistura.  

   
Dados toxicológixos não humanos  
  Não existe informação disponível.  

 

11.4  Outros efeitos adversos  

   
O contacto prolongado ou repetido com a pele ou as mucosas provoca sintomas de irritação, como rubor, formação de 
bolhas, dermatite, etc. Tem um efeito desengordurante sobre a pele.  

   
Observações relativas da classificação  
  Não existe informação disponível.  

 

11.5  Informação adicional  

   
A classificação foi feita de acordo com o processo de cálculo da directiva de preparação (1999/45/CE). Não existem 
dados toxicológicos.  

   

SECÇÃO 12: Informação ecológica  
   

12.1  Toxicidade  
   Não existe informação disponível.  

12.2  Persistência e degradabilidade  
   Não existe informação disponível.  

12.3  Potencial de bioacumulação  
   Não existe informação disponível.  

12.4  Mobilidade no solo  
   Não existe informação disponível.  

12.5  Resultados da avaliação PBT e mPmB  
   Não existe informação disponível.  

12.6  Outros efeitos adversos  
   Não existe informação disponível.  

12.7  Informações ecotoxicológicas suplementares  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação  
   
   Eliminar de acordo com as disposições legais.  
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13.1  Métodos de tratamento de resíduos  
   Não existe informação disponível.  

13.2  Informação adicional  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte  
   

14.1  Número ONU  
   ONU 1993  

14.2  Designação oficial de transporte da ONU  

   
Transporte por via terrestre (ADR/RID)  
  LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A.   ( Nafta (petróleo), hidrogenado ligeiro · Tolueno )  

 

   transporte marítimo (IMDG)  
  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.   ( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · TOLUENE )  

 

   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.   ( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · TOLUENE )  

 

14.3  Classes de perigo para efeitos de transporte  

   

Transporte por via terrestre (ADR/RID)  

  

Classe(s) :  3  
Código de classificação :  F1  
Número de identificação do perigo :  33  
Código de restriução de túneis :  D/E  
Disposições especiais :  LQ 1 l · E 2 · ADR : III (<= 450 l)  
Rótulo(s) de perigo :  3 / N  

 
 

   

transporte marítimo (IMDG)  

  

Classe(s) :  3  
Número EmS :  F-E / S-E  
Disposições especiais :  LQ 1 l · E 2 · IMDG 2.3.2.3 (Grupo de embalagem III <= 450 l)  
Rótulo(s) de perigo :  3 / N  

 

 

   
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  

  
Classe(s) :  3  
Disposições especiais :  E 2 · IATA 3.3.3.1 (Grupo de embalagem III <= 30 l)  
Rótulo(s) de perigo :  3  

 

 

14.4  Grupo de embalagem  
   II  

14.5  Perigos para o ambiente  
   Transporte por via terrestre (ADR/RID) :   Sim  
   Transporte marítimo (IMDG) :   Sim (P)  
   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Sim  

14.6  Precauções especiais para o utilizador  
   Nenhum  
   

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação  
   

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

   Nenhum  

15.2  Avaliação da segurança química  
   Não existe informação disponível.  



Ficha de informações de segurança de produtos 
químicos (FISPQ)  
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (com a redacção que 
lhe foi dada pelo Regulamento (UE) n.º 830/2015)  

 

 

      
Nome comercial do produto :  DESENGORDURANTE  93-9410 LENTO (1805110-1805510)
Data da redacção :  07.03.2019  Versão : 100.0.0 
Data de edição :  09/10/2019      

 

 
 

   
Folha : 9 / 9  

( PT / E ) 
 
 

   

SECÇÃO 16: Outras informações  
   

16.1  Indicações de mudanças  
   Nenhum  

16.2  Abreviaturas e acrónimos  
   Nenhum  

16.3  Referências importantes na literatura e fontes de dados  
   Nenhum  

16.4  
Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o 
regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  

   Não existe informação disponível.  

16.5  Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)  

   

H225  Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
H304  Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H315  Provoca irritação cutânea.  
H336  Pode provocar sonolência ou vertigens.  
H361d  Suspeito de afectar o nascituro.  
H373  Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
H411  Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

 

16.6  Instruções de formação  
   Nenhum  

16.7  Informação adicional  

   

As condições de trabalho do usante requeridas, porém, escapam do nosso conhecimento e do nosso controlo. O usante 
é responsável pelo obedecimento de todas as determinações legais necessárias. Os dados baseiam-se no estado actual 
dos nossos conhecimentos, embora não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam 
uma situação jurídica.  

 
A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de 
referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao 
seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o 
produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança 
não são automaticamente transferíveis para o novo material.  

 
 


