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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÃNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do producto 
Nome do produto DESENGORDURANTE HYDRO CLEANER 
Referência   1805517 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Não existe informação disponível. 

1.3 Dados relativos ao fornecedor da ficha de segurança 
Fornecedor 
CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA 
Ribeira de Eiras, Adémia 
3020-326 Coimbra 
Portugal 

1.4 Número de telefone de emergência CIAV: 800 250 250 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

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

Chama 
(GHS02) 

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapor fácilmente inflamáveis 

   (GHS07) 
Olhos Irrit. H319 Provoca irritação ocular grave 

2.2 Elementos do Rótulo 
Rotulagem em conformidade com o regulamento (CE) nº 1272/2008 
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP 
Pictogramas de perigo 

(GHS02)      (GHS07) 

. Palavra sinal perigo 

. Advertências de perigo 
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H225  Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H319                             Provoca iritação ocular grave 
Recomendações de prudência 
P101                            Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
P102                            Manter fora do alcance das crianças. 
P103                            Ler o rótulo antes da utilização. 
P210  Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. 
P280 Usar luvas de proteção/vestuario de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P240  Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. 
P303/361/353  Se entrar em contacto com a pele (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda 

a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 
P305/P351/P338     Se ntrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com agua durante 

varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continuar a enxaguar. 

P403/235  Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
P501    Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação                                                                                                                                         
.                                     local regional nacional internacional. 
 
 
2.3 Outros perigos 
. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
. PBT: Não aplicável 
. mPmB: não aplicável 

 
3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1 Misturas 
Substâncias 
Este produto é uma preparação. 
 
3.2. Caracterização química: Misturas 
Descrição: mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos 
 

Substâncias perigosas: 

CAS: 67-63-0                               propan-2-ol                                                                                           2,5 – < 10% 

EINECS: 200-661-7                    Flam. Liq., H225  Olhos irrit.2 H319, STOT SE 3, H336          

Reg. Nº 01-2119457558-25      

CAS: 67-64-1                              acetona                                                                                                   2,5 – < 10% 

EINECS: 200-662-2                    Flam. Liq., H225  Olhos irrit.2 H319, STOT SE 3, H336          

Reg. Nº 01-2119471330-49 

CAS: 107-98-2                             1-metoxi-propanol                                                                              0,1 – < 2.5% 

EINECS: 203-539-1                    Flam. Liq., H225  STOT SE 3, H336  

Reg. Nº 01-2119457435-35 

Regulamento (CE) nº648/2004 realtivo aos detergentes / Rotulagem do conteúdo 

Tensoactivos não iónicos                                                                                                                                  < 5% 

Avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluido poderá ser consultado no capitulo 16. 
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4. PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais 
Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico. Em caso de inconsciência, não 
administrar nada por viaoral; colocar a vítima em posição lateral estável e consultar o médico.   
Em caso de inalação 
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico 
Em caso de contacto com a pele 
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente. 
Após o contacto com os olhos 
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e 
consultar o médico. 
Em caso de ingestão 
Em caso de ingestão, lavar a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Procurar 
imediatamente conselho médico. Manter a vítima em repouso. NÃO provocar o vómito. 
 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Nenhum 
 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1 Meios de extinção 
Agentes extintores adequados 
CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de 
água ou espuma resistente ao álcool. 
 
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível 
 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Equipamento especial de proteção: Não são necessárias medidas especiais 
 
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. 
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Usar equipamento de proteção. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição. Ventilar a 
zona atingida. Não inalar os vapores. 
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6.2 Precauções ambientais 
Diluir em bastante agua. Não deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Ao poluir rios, lagos 
ou canalização de esgotos consuante as leis locais informar os serviços publicos competentes. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorção (por exemplo areia, 
terra, vermiculite, terradiatomácea) e recolhê-lo para eliminação nos contentores para esse fim, 
segundo as disposições em vigor (ver capítulo 13). Efetuar uma limpeza posterior com detergentes. Nao 
usar dissolventes. 
 
6.4 Remissão para outras secções 
Observar as normas de protecção (ver capítulos 7 e 8).  

 
 
7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Informações para manipulação segura 
Evitar a formação de concentrações de vapor inflamável ou explosivo no ar e o excesso dos valores 
limite de exposição. Usar o material apenas em locais afastados de luz directa, fogo ou outras fontes de 
inflamação. Os aparelhos eléctricos devem ser protegidos de acordo com as normas em vigor. O 
material pode carregar-se electróstatico. Prever a ligação àterra de contentores, aparelhos, bombas e 
dispositivos de exaustão. É aconcelhável utilizar vestuário e calçado antiestático. Os solos devem 
conduzir electricidade. Manter afastado de fontes de calor, faíscas e chamas abertas. Utilizar 
ferramentasque não provoquem faíscas. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Não inalar 
poeiras, partículas e névoa depulverização durante uso desta preparação. Evitar a inalação de poeiras de 
serragem. Não comer, beber ou fumar durante autilização. Protecção individual: ver capítulo 8. Não 
esvaziar o recipiente com pressão. Conservar sempre em contentores, que correspondem ao mesmo 
material do recipiente original. Seguir as normas de protecção e segurança em vigor.  
Precauções contra fogo e explosão: 
Os vapores são mais pesados do que o ar. Os vapores formam em conjunto com ar uma mistura 
explosiva. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Requisitos para salas de armazenamento e contentores 
Armazenamento de acordo com as normas de segurança do trabalho. Manter o recipiente bem fechado. 
Não esvaziar orecipiente com pressão. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. 
Manter os recipientescuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento 
do produto. Os pavimentos devem respeitaras “directivas para evitar fontes de ignição na sequência de 
carregamento electroestático (BGR 132)”. 
Informações sobre armazenamento com outros productos 
Armazenar distante de substâncias ácidas ou alcalinas, assim como de agentes oxidantes. 
Outras indicações sobre condições de armazenamento: 
Respeitar as indicações na etiqueta. Conservar em locais bem secos e ventilados a uma temperatura 
entre 15 °C a 30 °C. Proteger do calor e dos raios solares directos. Manter o recipiente bem fechado. 
Eliminar todas as fontes de ignição. Proíbido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. 
Manter os recipientes cuidadosamente fechados emposição vertical, para evitar todo o derramamento 
do produto. 
 
7.3 Utilizações finais específicas 
Respeitar o folheto técnico. Respeitar as instruções de uso. 
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8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
 

. Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho debe ser monitoricado: 

67-63-02- propanol 

   VLE     Valor para exposição curta: 400ppm 

                  Valor para exposição longa: 200ppm 
                  IBE, A4; Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 

67-64-1 acetona 

   VLE     Valor para exposição curta: (750) ppm 

                   Valor para exposição longa: (500) ppm 
                   (A4), IBE; (Irrit. Ocular, TRS; SNC, efeitos hematolog.) 

107-98-2 1-metoxi-propanol 

    VLE      Valor para exposição curta: 100 ppm 

                    Valor para exposição longa: 50 ppm   
                    A4; Irritação ocular e do TRS 

 

. Componentes com valores-limite biológicos: 

67-63-0 2-propanol 

    IBE       40 mg/L 

                    Amostra: urina 
                    Momento da amostragem: fim do turno no fim da semana de trabalho 
                    Indicador biológico: Acetona 

67-64-1 acetona 

    IBE      50 mg/L 

                     Amostra: urina 
                     Momento da amostragem: fim do turno  
                     Indicador biológico: Acetona 

. Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração 
 

8.2 Controlo da exposição 
. Equipamento de proteção individual: 
. Medidas gerais de proteção e higiene: Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
Proteção respiratória:  

Filtro A/P2 
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de 
tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória 
independente do ar ambiente. 
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado. 
· Protecção das mãos: 

Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado 
tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de 
químicos. 
O material das luvas deve ser impermeável e resistente ao produto, à substância, à preparação. 
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação. 
. Material das luvas 
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A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras 
características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por 
uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, 
consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua 
utilização. 
· Tempo de penetração no material das luvas 
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la. 
· Protecção dos olhos: 

 Óculos de protecção totalmente fechados 

 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto:  

Forma:                                                                            líquido  

Cor:                                                                                 Conforme a designação do produto  

Odor:                                                                              Carcterístico 

Limiar olfactivo:                                                           Não classificado 

Valor PH:                                                                        Não classificado  

Mudança do estado: 

Ponto de fusão/ponto de congelação                     Não clasificado 

Ponto de ebulição inicial  

e intervalo de ebulição                                               56ºC 

Ponto de inflamação:                                                  13°C                                                                       DIN 53213  

Inflamabilidade (sólido, gás)                                      Não aplicável 

Temperatura de ignição em ºC:                                 425°C                                                                    DIN51794 

Tempratura de decomposição:                                 Não clasificado 

Tempratura de autoignição                                       o produto não é auto inflamável 

Propriedades explosivas:                 o produto não é explosivo. Contudo, é possível a                                                                                                                                                              
formação de misturas explosivas ar/vapor 

Limite inferior de explosão:                                       2,0% Vol 

Limite superior de explosão:                                     12,0% Vol 

Pressão de vapor a 20 °C:                                           233hPa 

Densidade a 20 °C:                                                       0,953g/cm³                                                         DIN53217 

Densidade relativa                                                       Não classificado 

Densidade de vapor                                                     Não classificado 

Taxa de evaporação                                                     Não classificado  

Solubilidade na água (g/L):                                         miscível com água   

Coeficiente de partição: n-octanol/água:                  não classificado 

Viscosidade dinamico:                                                   não clasificado 

Viscosidade cinemático em 20ºC                                 13 s                                                                  DIN53211/4 

Percentagem de solventes: 

Água:                                                                                 79.2% 

VOC (UE)                                                                           19.70% 

Percentagem de substâncias sólidas:                          1.1% 
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9.2 Outras informações 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 
10.1 Reactividade 
Não existe informação relevante disponível. 
 
10.2 Estabilidade química 
Decomposição térmica / condições a evitar:  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações. 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas  
Não se conhecem reacções perigosas. 
 
10.4 Condições a evitar  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
10.5 Materiais incompatíveis:  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível 
. 
10.6 Produtos de decomposição perigosos:  
Monóxido de carbono 
 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Efeito de irritabilidade primário: 
Corrosão/irritação cutânea 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Lesões oculares graves/irritação ocular 
Provoca irritação ocular grave. 
Sensibilização respiratória ou cutânea 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução) 
Mutagenicidade em células germinativas 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Carcinogenicidade  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
 Toxicidade reprodutiva  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Perigo de aspiração  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
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12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidade 
Toxicidade aquática:  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
12.4 Mobilidade no solo  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Outras indicações ecológicas: 
Indicações gerais: 
Classe de perigo para a água 1 (D) (auto-classificação): pouco perigoso para a água 
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja, quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos 
cursos de água ou à canalização. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
· PBT: Não aplicável. 
· mPmB: Não aplicável. 
 
12.6 Outros efeitos adversos  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
Eliminar de acordo com as disposições legais. 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendação: 
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. 
actualizadas. 

Catálogo Europeu de Resíduos 

140603                   outros solventes e misturas de solventes 

Embalagens contaminadas: 
Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 
· Meio de limpeza recomendado: Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza 
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14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU 

ADR, IMDG, IATA                                                                   UN1993 

 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 

ADR:                                                                                        UN1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (ACETONA,                                                                     
.                                                                                                 ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPILICO) 

 

IMDG, IATA           LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (ACETONA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                 ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPILICO)                                   

 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR 

 
Classe                                                                                      3 (F1) liquidos inflamáveis 

Rótulo                                                                                     3 

IMDG, IATA 

 
Classe                                                                                       3 (F1) liquidos inflamáveis 

Rótulo                                                                                      3 

14.4 Grupo de embalagem 

ADR, IMDG, IATA                                                                   II 

14.5 Perigos para o ambiente 

Poluentes de águas:                                                             Não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador                   Atenção: líquidos inflamáveis 

Nº Kemler:                                                                              33 

Nº EMS:                                                                                   F-E,S-E 

Stowage Category                                                                 B 

14.7 Transporte a granel em conformidade com  
o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC:          Não aplicável         

Transporte/otras informações: 

ADR 

Categoria de transporte                                                      2 

Código de restrição em túneis                                           D/E 

IMDG 

Quantidades Limitadas (LQ)                                               1L 

Un “Modelo de regulação”      UN 1993 LIQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A.                                                                                                                                   
.                                                                                  (ACETONA, ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO)), 3, II 
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e 
ambiente 
Diretiva 2012/18/UE 
Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado. 
Categoria “Seveso” P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 
Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 5.000 t 
Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 50.000 t 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3 
Disposições nacionais: 
Classe    Quota em % 
NK               10-25 
 
15.2 Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química. 
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não 
representem 
uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual. 
· Frases relevantes 
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
· Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 
A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, 
UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008. 
· Abreviaturas e acrónimos: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
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Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2 
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3 
Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2 
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3 
· * Dados alterados em comparação à versão anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informaçoes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se 
exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade. 
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso 
específico a que se destina.  
Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes. 


