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

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto : Mistura 

Nome do produto : Toalhetes multiusos QUICK'NET impregnados com uma solução desinfetante 

Outros meios de identificação : Código da fórmula:998861 

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Destinado ao público em geral 

Utilização da substância ou mistura : Biocida TP2 - Toalhetes impregnados com uma solução desinfetante para superfícies, 

materiais, equipamentos e móveis, sem contato direto com produtos alimentícios ou ração 

animal 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existem informações adicionais disponíveis 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Número de telefone de emergência 

País Organização/Empresa Endereço Número de 
emergência 

Comentário 

Portugal Centro de Informação Antivenenos – 

Dra Arlinda Borges 

Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM) 

Rua Almirante Barroso, 36 

1000-013 Lisboa 

808 250 143 (for use only 

in Portugal), 

+351 21 330 3284 

 

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 3 H412   

Texto completo das categorias de classificação e das advertências de perigo H: consultar a Secção 16 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Loção de impregnação : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Palavra-sinal (CLP) : - 

Advertências de perigo (CRE) : H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Recomendações de prudência (CRE) : P102 - Manter fora do alcance das crianças. 

P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 

P501 - Eliminar o conteúdo e recipiente em uma unidade de eliminação de resíduos 

homologada. 
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2.3. Outros perigos 

Outros perigos que não contribuem para a 

classificação 

: Nenhum conhecido. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 

Comentários : Loção de impregnação : 

 

Denominação Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

Etanol, álcool etílico (N.º CAS) 64-17-5 

(N.º CE) 200-578-6 

(Número de índice CE) 603-002-00-5 

(N.º REACH) 01-2119457610-43 

1 – 5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

Cloretos de benzil-C12-14-alquil dimetil amônio (N.º CE) 939-350-2 

(N.º REACH) 01-2119970550-39 

0,1 – 0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 

Propan-2-ol 

substância com valor(es) limite de exposição 

profissional nacional(ais) (PT) 

(N.º CAS) 67-63-0 

(N.º CE) 200-661-7 

(Número de índice CE) 603-117-00-0 

(N.º REACH) 01-2119457558-25 

0,1 – 0,5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Beta pineno 

substância com valor(es) limite de exposição 

profissional nacional(ais) (PT) 

(N.º CAS) 127-91-3, 18172-67-3 

(N.º CE) 204-872-5; 242-060-2 

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

pin-2(3)-eno 

substância com valor(es) limite de exposição 

profissional nacional(ais) (PT) 

(N.º CAS) 80-56-8 

(N.º CE) 201-291-9 

(N.º REACH) 01-2119519223-49 

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

2,6-di-terc-butil-p-cresol 

substância com valor(es) limite de exposição 

profissional nacional(ais) (PT) 

(N.º CAS) 128-37-0 

(N.º CE) 204-881-4 

(N.º REACH) 01-2119555270-46 

< 0,1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Hidróxido de sódio 

substância com valor(es) limite de exposição 

profissional nacional(ais) (PT) 

(N.º CAS) 1310-73-2 

(N.º CE) 215-185-5 

(Número de índice CE) 011-002-00-6 

(N.º REACH) 01-2119457892-27 

< 0,1 Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1A, H314 
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Limites de concentração específicos: 

Denominação Identificador do produto Limites de concentração específicos 

Etanol, álcool etílico (N.º CAS) 64-17-5 

(N.º CE) 200-578-6 

(Número de índice CE) 603-002-00-5 

(N.º REACH) 01-2119457610-43 

( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

Hidróxido de sódio (N.º CAS) 1310-73-2 

(N.º CE) 215-185-5 

(Número de índice CE) 011-002-00-6 

(N.º REACH) 01-2119457892-27 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Texto completo das frases H: ver secção 16 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em caso de inalação : Em caso de exposição a concentrações elevadas: Levar a pessoa afetada para o ar livre, 

Em caso de indisposição, consulte um médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com um sabão suave e água. Em caso de vermelhidão ou irritação, chamar 

um médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 

olhos 

: Enxaguar imediatamente com muita água. Caso a irritação persista, consultar um 

oftalmologista. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Não induzir o vómito. Consulte um médico. 

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

Sintomas/efeitos : Sem efeitos específicos e/ou sintomas conhecidos. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Pó químico. Espuma resistente ao álcool. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Produtos de decomposição perigosos em caso de 

incêndio 

: Óxidos de carbono (CO, CO2). 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Medidas preventivas contra incêndios : Arrefecer os recipientes expostos ao calor com água pulverizada. 

Instruções de luta contra incêndios : Não descarregar as águas de extinção no meio ambiente. 

Protecção durante o combate a incêndios : Não entrar na área em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção 

respiratória. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

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

Medidas gerais : Não necessita de qualquer medida técnica específica ou especial. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Não existem informações adicionais disponíveis 
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6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais 

informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Não efetuar a descarga do produto no meio ambiente. Não efetuar a descarga no sistema de esgotos ou nos rios. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Para confinamento : Recuperar o produto mecanicamente. 

Métodos de limpeza : Lavar a zona contaminada com muita água. 

Outras informações : Eliminar os materiais contaminados de acordo com a legislação em vigor. 

6.4. Remissão para outras secções 

Para a eliminação de materiais contaminados, consultar a secção 13: «Considerações relativas á eliminação». 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Trabalhar num local bem ventilado. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene 

industrial e de segurança. 

Medidas de higiene : Não beber, comer ou fumar no local de trabalho. Lavar as mãos depois de manusear o 

produto. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em lugar seco, fresco e bem ventilado. 

Calor e fontes de ignição : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não fumar. 

Regras especiais paras as embalagens : Conservar na embalagem de origem. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Beta pineno (127-91-3, 18172-67-3) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Terebentina, e monoterpenos específicos 

OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

 

pin-2(3)-eno (80-56-8) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Terebentina, e monoterpenos específicos 

OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 
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2,6-di-terc-butil-p-cresol (128-37-0) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT) 

OEL TWA (mg/m³) 2 mg/m³ FIV (Fração inalável e vapor) 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Etanol (Álcool etílico) 

OEL STEL (ppm) 1000 ppm 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

 

Hidróxido de sódio (1310-73-2) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Hidróxido de sódio 

OEL - Valores-limite (mg/m³) 2 mg/m³ 

OEL - Valores-limite (ppm) 2 ppm 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local 2-Propanol (isopropanol ou álcool isopropílico) 

OEL TWA (ppm) 200 ppm 

OEL STEL (ppm) 400 ppm 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Portugal - Valores-limite biológicos 

Nome local 2-Propanol 

Portugal (BEI) 40 mg/l Parâmetro: Acetona - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno no fim 

da semana de trabalho - Notaçao: Vb (Valor basal), Ne (Não específico) 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados: 

Não necessita de medidas específicas, se forem respeitadas as regras gerais de higiene e segurança no trabalho. 

 

Protecção das mãos: 

Em caso de contacto repetido ou prolongado, usar luvas 

 

Proteção ocular: 

Não é necessário em condições normais de utilização 

 

Proteção do corpo e da pele: 

Não é necessário em condições normais de utilização 
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Proteção respiratória: 

Não é necessário em condições normais de utilização 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Sólido 

Aspeto : Toalhetes impregnados. 

Cor : branco. 

Odor : limão. 

Limiar olfativo : Não existem dados disponíveis 

pH : 5 – 7 (Loção de impregnação) 

Velocidade de evaporação relativa (acetato de 

butilo = 1) 

: Não existem dados disponíveis 

Ponto de fusão : Não existem dados disponíveis 

Ponto de congelação : Não existem dados disponíveis 

Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis 

Ponto de inflamação : > 60 °C  (Loção de impregnação) 

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável 

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa : Não existem dados disponíveis 

Solubilidade : Água: Água: Loção de impregnação : completamente solúvel 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, cinemática : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmica : Não existem dados disponíveis 

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis 

9.2. Outras informações 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não representa riscos específicos em condições normais de utilização. 

10.2. Estabilidade química 

Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de utilização. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização. 

10.4. Condições a evitar 

Nenhum, tanto quanto é do nosso conhecimento. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Nenhum, tanto quanto é do nosso conhecimento. 
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10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

DL50 oral rato 10470 mg/kg (95%) (método OCDE 401) 

DL50 cutânea 15800 

CL50 inalação rato 117 – 125 mg/l/4h (vapores) (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 403) 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

DL50 oral rato 5840 mg/kg (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 401) 

DL50 cutânea coelho 16,4 ml/kg (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 402) 

CL50 inalação rato (ppm) > 10000 ppm (6 horas) (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 403) 

 

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

pH: 5 – 7 (Loção de impregnação) 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

pH: 5 – 7 (Loção de impregnação) 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Carcinogenicidade : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

Grupo CIIC 3 - Não classificável 

 

Toxicidade reprodutiva : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição única 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição repetida 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

LOAEL (oral, rato, 90 dias) 3156 mg/kg de massa corporal/dia 

NOAEL (oral, rato, 90 dias) ≤ 1730 mg/kg de massa corporal/dia 
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Perigo de aspiração : Não classificado (Não aplicável) 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo 

(agudo) 

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos) 

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo 

(crónico) 

: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

CL50 peixe 13800 – 15300 mg/l/96h 

CE50 Daphnia 5012 mg/l/48 h (Ceriodaphnia dubia, 48h) 

CEr50 (algas) 275 mg/l/72 h (Chlorella vulgaris) 

NOEC (crónica) > 10 mg/l/ 21 dias (Daphnia magna) 

NOEC crónico algas 240 mg/l 

 

Cloretos de benzil-C12-14-alquil dimetil amônio 

CL50 peixe 0,515 mg/l/96h Lepomis macrochirus (Bluegill) 

CE50 Daphnia 0,016 mg/l/48 h (Daphnia magna) 

CEr50 (algas) 0,26 mg/l/72 h (Skeletonema costatum) 

NOEC crónico peixes 0,032 g/l (Pimephales promelas)(método OCDE 210) 

NOEC crónico crustáceo 0,025 mg/l/ 21 dias (Daphnia magna)(método OCDE 211) 

NOEC crónico algas ≤ 0,0012 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)(método OCDE 201) 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

CL50 peixe 9640 mg/l/96h (Pimephales promelas) (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 

203) 

CE50 Daphnia > 10000 mg/l/24h (Daphnia magna) (equivalente o similar com a linha diretriz OCDE 202) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

Persistência e degradabilidade Facilmente biodegradável. 70 % de biodegradação. (20 dias). 

Carência bioquímica de oxigénio (CBO) 0,93 – 1,67 g O2/g substância 

Carência química de oxigénio (CQO) 1,99 g O2/g substância 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

Persistência e degradabilidade Facilmente biodegradável. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

BCF 0,66 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) -0,35 (20°C) 

Potencial de bioacumulação Não potencialmente bioacumulável. 
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Propan-2-ol (67-63-0) 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) 0,05 (25 °C) 

Potencial de bioacumulação Não bioacumulável. 

12.4. Mobilidade no solo 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) 

Ecologia - solo Baixa adsorção. O produto evapora-se rapidamente na atmosfera. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Componente 

Etanol, álcool etílico (64-17-5) Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Cloretos de benzil-C12-14-alquil dimetil amônio () Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Propan-2-ol (67-63-0) Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH 

12.6. Outros efeitos adversos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.4. Grupo de embalagem 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.5. Perigos para o ambiente 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Não existem informações suplementares disponíveis 
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14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Não aplicável 

Transporte marítimo 

Não aplicável 

Transporte aéreo 

Não aplicável 

Transporte por via fluvial 

Não aplicável 

Transporte ferroviário 

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 substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 

15.1.1. Regulamentações da UE 

Não contém substâncias sujeitas a restrição de acordo com o anexo XVII do REACH 

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH 

Não contém qualquer substância enumerada no anexo XIV do REACH 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à 

exportação e importação de produtos químicos perigosos. 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a 

poluentes orgânicos persistentes 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existem informações adicionais disponíveis 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não foi efetuada pelo fornecedor qualquer avaliação de segurança química para esta substância ou mistura 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Fontes de dados : FDS de fornecedores. ECHA - European Chemicals Agency. 

 

Texto integral das frases H e EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico, categoria 1 

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico, categoria 3 

Asp. Tox. 1 Perigo de aspiração, categoria 1 

Eye Dam. 1 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2 

Flam. Liq. 2 Líquidos inflamáveis, categoria 2 

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamáveis, categoria 3 

Met. Corr. 1 Corrosivo para os metais, categoria 1 

Skin Corr. 1A Corrosão/irritação cutânea, categoria 1A 
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Skin Corr. 1B Corrosão/irritação cutânea, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilização cutânea, categoria 1 

Skin Sens. 1B Sensibilização cutânea, categoria 1B 

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, categoria 3, narcose 

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H290 Pode ser corrosivo para os metais. 

H302 Nocivo por ingestão. 

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

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento CE 1272/2008 

[CLP]: 

Aquatic Chronic 3 H412 Método de cálculo 

FDS UE (Anexo II do REACH) 

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 

exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto. 


