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Código FS: 005/04                                      Versão: 1                                                      Data:20/02/04 

 

1-Identificação do produto e da empresa 

 

NOME DO PRODUTO                    DETERGENTE PERFUMADO LAVANDA 

 

 
 

Nome                                                        A.M.C. Cunha, Lda 

 

Morada:                                                    Estrada dos Almocreves, nº 653 a 659 

2120-060 SALVATERRA DE MAGOS 

 

Telefone:                                                263 851 446 

 

Fax:                                                        263 851 445 

_________________________________________________________________________________________

2- Composição/Informações Sobre Componentes 

 

Preparação :                                           Mistura contendo tensioactivos não iónicos 

 

Componentes que contribuem                 

para o perigo:                                          Alkyl Fenol etoxilado 

                                                                 Nº CAS – 9016-45-9 

                                                                 Nº EINECS- Não listado,polímero 

                                                                 R22-Nocivo por ingestão 

                                                                 R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos,podendo 

                                                                  Causar efeitos nefastos a longo prazo no meio aquático                                                                 

                                                                 Concentração – < 5 %    
 
3- Identificação dos perigos: 

 

    Principais perigos: 

 

    Efeitos nefastos á saúde:                      Não se aplica 

 

    Perigos físicos e quimícos:                  Não se aplica  

 

    Incêndio ou explosão:                          Não se aplica 

 

    Riscos específicos:                               Não são conhecidos riscos especiais.   

 

4- Primeiros socorros 

 

    Inalação:                                              Não se aplica 

 

    Contacto com a pele:                           O produto não é irritante para a pele 

 

    Contacto com os olhos:                         Lavar  com água durante vários minutos mantendo 

                                                                   Os olhos bem abertos. 
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     Ingestão:                                                Em caso de sintomas persistentes consultar o médico ou 

                                                                   Centro  Informações Anti –Venenos Tel: 217 950 143             

          
    Protecção dos salvadores:                      Não se aplica. 

 

 

 

  5- Medidas de luta contra incêndios: 

 

    Meios apropriados:                                  No caso de incêndio próximo,admite-se qualquer meio de extinção 

 

    Meios de extinção a prescrever:               Não há restrições 

 

    Riscos  particulares:                                  Incombustível                                                                        

 

    Medidas de protecção em caso de  

     Intervenção                                                Mandar evacuar qualquer pessoa não indispénsavel 

                                                                                                                                           

 

 

     Outras precauções:                                      Arrefecer  os recipientes expostos ao fogo. 

                                                                          Como para todos os incêndios,arejar e limpar os locais antes de  

                                                                          permitir a sua reutilização normal.                     

 

 

 

 6 -   Medidas   em caso de derrame acidental 

 

 

  Precauções individuais e colectivas:                     Respeitar as medidas de protecção referidas na secção 8. 

                                                                                 Arejar os locais. 

                                                                                 Tentar parar a fuga. 

 

 

    Metodos de limpeza:                                           Se possível,delimitar com areia ou terra as grandes quanti- 

                                                                                 dades de liquído. 

                                                                                  Recolher o produto com a ajuda de meios mecânicos. 

                                                                                  meter tudo num recipiente fechado,rotulado                                                                                                 

                                                                                 Lavar abundantemente o local com água. 

 

 

    Precauções para a protecção do ambiente:          Não escorrer no meio ambiente.                                                                                    

                                                             

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

     

7- Manipulação e armazenagem 

 

     Manipulação:                                                      O produto não requer cuidados especiais na sua 

                                                                                  Manipulação. 

 

     Armazenagem:                                                      Conservar em recipientes de origem..  

                                                                                    Armazenar num local fresco,ao abrigo da luz,para  

                                                                                    preservar a qualidade do produto.  
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     Outras precauções:                                                 Não se aplica. 

 

 

     Materiais de embalagem/transporte:                      Poliester estratificado,PVC,PE. 

 

 

 

 

8- Controlo da exposição/protecção individual 

 

 

  Medidas de ordem tecnica:                                       O produto não contém quantidades relevantes de 

                                                                                      Substancias cujo valor limite  deva ser controlado 

                                                                                     No local de trabalho.                                             

                        

  Protecção respiratória:                                              Não se aplica. 

 

   Protecção das mãos:                                                   Não se aplica. 

 

   Protecção dos olhos:                                                   Se risco de projecções, óculos de protecção. 

 

  Protecção da pele:                                                       Não se aplica. 

 

  Medidas de higiene especificas:                                   As usuais na manipulação de detergentes. 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 9 -    Propriedades Físicas e Químicas 

 

 

 Aspecto:                                                                        Líquido 

 

Cor:                                                                                 Azul 

 

Odor:                                                                               Lavanda 

 

 

Mudança de estado:                                                        Ponto de congelação  0º C 

                                                                                        Ponto/intervalo de ebulição  : Não aplicável                                          

                                                                                         

Ponto de inflamação:                                                    Não inflamável 

 

 

Inflamabilidade:                                                            Não inflamável  

 

 

Auto-inflamabilidade:                                                   Não inflamável 

 

 

Pressão de vapor:                                                           Não disponível 
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Densidade:                                                                      densidade relativa  1 

 

Densidade de vapor (ar=1)                                             Não disponível 

 

 

Solubilidade                                                                   Solúvel em  água 

 

 

PH:                                                                                 6,5  +- 0,5 

 

 

Coeficiente de repartição(n-octanol/água):                  Não aplicável 

 

 

Temperatura de decomposição:                                    50º C  

 

 

Perigo de explosão:                                                       Não aplicável 

 

 

Propriedades comburentes:                                           Não aplicável no sentido da Dir. 92/69/CEE 

 

 

 

 

10 – Estabilidade e reactividade  

 

 

Estabilidade:                                                                  Estável sob condições(ver abaixo) 

 

 

Condições a evitar:                                                         Calor/fontes de calor  

                                                                                        A luz solar directa. 

 

 

Matérias a evitar:                                                            Não se aplica. 

 

Produtos de decomposição perigosos:                            Não se aplica 

 

Outras informações:                                                        Não disponivel. 

 

 

 

11- Informações toxicológicas 

 

 

Toxicidade aguda:                                                  Não se aplica 

 

Irritação:                                                               Não se aplica  

 

Sensibilização:                                                      Não se aplica 

 

Toxicidade crónica:                                              Não se aplica. 
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12 – Informações ecológicas 

 

Ecotoxicidade aguda:                                             Não se aplica.                                                                            

 

 

Ecotoxicidade crónica:                                         Não se aplica. 

 

 

Mobilidade:                                                           Água/solo 

                                                                               Resultado:solubilidade e mobilidade importantes 

 

 

Degradabilidade abiótica:                                  Produto biodegradável a mais de 90%                                                                                                          

 

Degradabilidade biótica:                                         Resultado: não aplicável(produto inorganico) 

 

 

Potencial de bioacumulação:                                   Resultado:não aplicavél 

 

 

 

 

13 – Considerações relativas á eliminação 

 

 

Tratamento dos resíduos:                                        Diluír com água 

 

 

Tratamento das embalagens:                                   Lavar abundantemente a embalagem com água e tratar o  

                                                                                 efluente como um resíduo. 

 

 

 

 

14 – Informações relativas ao transporte 

 

                                                         Não se aplica  

 

 

 

15- Informações regulamentares 

 

                                                              Não se aplica.   

 

 

16- Outras informações 

 

A informação constante desta ficha corresponde ao estado actual dos nossos conhecimentos e da nossa  

experiencia do produto e não é exaustiva.Aplica-se ao produto nas condições que se especificam,salvo 

menção em contrário.Em caso de combinações ou de misturas,assegurar-se de que nenhum novo perigo  

possa aparecer.Esta informação não dispensa ,em caso algum,o utilizador do produto de respeitar o com 

junto dos textos legislativos,regulamentares e administrativos relativos ao produto,á segurança,á higiene e  

á protecção da saúde humana e do ambiente 


