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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA    

Nome do ProdutoNome do ProdutoNome do Produto

Uso do ProdutoUso do ProdutoUso do Produto: Recuperador de atmosferas saturadas ou com odores intensos.   

Fabricante/ FornecedorFabricante/ FornecedorFabricante/ Fornecedor

Informações em caso de emergência:Informações em caso de emergência:Informações em caso de emergência:Informações em caso de emergência: 
   

Nº Nacional de emergência: 112Nº Nacional de emergência: 112Nº Nacional de emergência: 112Nº Nacional de emergência: 112    

IIIINEM NEM NEM NEM ----    Instituto Nacional de Emergência Instituto Nacional de Emergência Instituto Nacional de Emergência Instituto Nacional de Emergência MédicaMédicaMédicaMédica    

Centro de Informação Antivenenos 

Tel: 808 250 143808 250 143808 250 143808 250 143 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS    

2.1 Classificação da preparação2.1 Classificação da preparação2.1 Classificação da preparação2.1 Classificação da preparação    

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008. 

2.2 Elementos do Rótulo2.2 Elementos do Rótulo2.2 Elementos do Rótulo2.2 Elementos do Rótulo    

Não necessita de rotulagem especial de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008. 

Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:Recomendações de Prudência:    

P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P264 – Lavar cuidadosamente após manuseamento 

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.  

 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES    

Classificação da preparaçãoClassificação da preparaçãoClassificação da preparaçãoClassificação da preparação::::    

Este produto é uma mistura de substâncias que contém entre outros: 

 

Sem Odor

Nome do Produto: Sem Odor

Estrada dos Almocreves, 653/659

2120-060 Salvaterra de Magos

Tel: 263 851 446

Email: geral@amccunha.pt

Uso do Produto

Fabricante/ Fornecedor:

A.M.C. Cunha, Lda
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3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS CONSTITUIENTES    

 

NomeNomeNomeNome    
CAS / CAS / CAS / CAS / 

EINECS EINECS EINECS EINECS     
Concentração %Concentração %Concentração %Concentração %    

ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    

67/548/CEE67/548/CEE67/548/CEE67/548/CEE    
Regulamento (CE) N.º Regulamento (CE) N.º Regulamento (CE) N.º Regulamento (CE) N.º 

1272/20081272/20081272/20081272/2008    

Tensioactivos aniónicos  <5% - - 

Tensioactivos iónicos  <1% - - 

 

 

4. PRIMEIROS SOCORROS4. PRIMEIROS SOCORROS4. PRIMEIROS SOCORROS4. PRIMEIROS SOCORROS    

    

4.1 Descrição de medidas de primeiros4.1 Descrição de medidas de primeiros4.1 Descrição de medidas de primeiros4.1 Descrição de medidas de primeiros----socorrossocorrossocorrossocorros    

Depois de InalaçãoDepois de InalaçãoDepois de InalaçãoDepois de Inalação: Levar a pessoa para um local arejado. Consultar um médico se aparecerem outros sintomas. 

Contacto com a pele:Contacto com a pele:Contacto com a pele:Contacto com a pele: Após contacto com a pele lavar imediata e abundantemente com água. Consultar um 

médico se necessário. 

Olhos:Olhos:Olhos:Olhos: Lavar abundantemente com água mantendo as pálpebras abertas. 

Remover lentes de contacto se existirem e forem facilmente removíveis. Continue a lavar. Consultar um médico 

se necessário. 

Ingestão:Ingestão:Ingestão:Ingestão: Enxaguar a boca. Beber água em abundância. Não provocar o vómito. Consultar um médico caso 

ocorra indisposição. 

Ver também secção 8. 

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Mostrar esta ficha de segurança do médico de serviço. 

Tratar de acordo com os sintomas.  

Se os sintomas persistirem em caso de dúvida contactar o médico.Se os sintomas persistirem em caso de dúvida contactar o médico.Se os sintomas persistirem em caso de dúvida contactar o médico.Se os sintomas persistirem em caso de dúvida contactar o médico.    

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes: tanto agudos como retardados4.2 Sintomas e efeitos mais importantes: tanto agudos como retardados4.2 Sintomas e efeitos mais importantes: tanto agudos como retardados4.2 Sintomas e efeitos mais importantes: tanto agudos como retardados    

Inalação: Inalação: Inalação: Inalação: Não se conhecem sintomas relevantes.    

Contacto com a pele: Contacto com a pele: Contacto com a pele: Contacto com a pele: Não se conhecem sintomas relevantes.    

Contacto com os olhos: Contacto com os olhos: Contacto com os olhos: Contacto com os olhos: Não se conhecem sintomas relevantes.    

Ingestão: Ingestão: Ingestão: Ingestão: Não se conhecem sintomas relevantes.    

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários    

Não aplicável. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS    

5.1 Meios de extinção5.1 Meios de extinção5.1 Meios de extinção5.1 Meios de extinção    

Meios de extinção adequados: 

Água pulverizada. Dióxido de Carbono (CO2). Espuma. Pó seco.  

Meios de extinção inadequados:  

Sem Odor
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS    

Jacto de água. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou misturaou misturaou misturaou mistura    

Não aplicável 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios    

Tomar as precauções usuais. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS    

 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência    

Para pessoal Para pessoal Para pessoal Para pessoal não envolvido na resposta à emergêncianão envolvido na resposta à emergêncianão envolvido na resposta à emergêncianão envolvido na resposta à emergência    

Não deve ser tomada nenhuma ação que coloque em risco qualquer pessoa sem qualquer tipo de treino. 

Para o pessoal responsável pela resposta à emergênciaPara o pessoal responsável pela resposta à emergênciaPara o pessoal responsável pela resposta à emergênciaPara o pessoal responsável pela resposta à emergência    

• Usar equipamento de protecção adequado (ver secção 8.) 

• Deter a fuga se poder ser feito sem risco. 

6.2 Precauções a nível ambiental6.2 Precauções a nível ambiental6.2 Precauções a nível ambiental6.2 Precauções a nível ambiental    

Conter e recolher os derrames com materiais absorventes e não combustíveis, e colocar em embalagens para 

eliminação. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza    

Pequenos derrames:Pequenos derrames:Pequenos derrames:Pequenos derrames:    

Varrer ou juntar o produto derramado para contentores devidamente rotulados, adequados para eliminação 

posterior do resíduo. Lavar eventuais derrames com água. No caso de contaminação bacteriológica, usar cloro 

como meio de combate  

Para obter mais informações sobre o controlo de exposição/protecção pessoal ou considerações sobre a 

eliminação, consulte a secção 8 e13. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO    

7.1 Precauções para um manuseamento seguro7.1 Precauções para um manuseamento seguro7.1 Precauções para um manuseamento seguro7.1 Precauções para um manuseamento seguro    

Manuseamento:Manuseamento:Manuseamento:Manuseamento:    

Ver também secção 8. 

Sem precauções especiais. Adoptar as medidas mais apropriadas quando se considera o transporte, 

armazenagem e aplicação. Manusear o recipiente do produto afastado da face. Aconselha-se a proibição de 

fumar, comer ou beber durante o manuseamento do produto. Para indicações sobre Protecção Individual ver 

parágrafo oito. 

Medidas de Higiene:Medidas de Higiene:Medidas de Higiene:Medidas de Higiene:    

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

7.2 Condição de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades7.2 Condição de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades7.2 Condição de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades7.2 Condição de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades    

Sem Odor
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7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO    

Armazenagem (inclui incompatibilidades): Armazenagem (inclui incompatibilidades): Armazenagem (inclui incompatibilidades): Armazenagem (inclui incompatibilidades):     

Manter à temperatura ambiente. Evitar ambientes húmidos. Manter a embalagem bem fechada. Armazenar de 

preferência na embalagem original, correctamente etiquetada e identificada.  

Armazenar de 5° a 35° C em área seca, limpa e bem ventilada, longe de fontes de calor e de raios solares. 

Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. 

Material de embalagem: Material de embalagem: Material de embalagem: Material de embalagem:     

Armazenar no recipiente original. 

 

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos.  

8.1 Parâmetros de controlo8.1 Parâmetros de controlo8.1 Parâmetros de controlo8.1 Parâmetros de controlo    

Nada a assinalar.  

8.2 Controlo da exposição8.2 Controlo da exposição8.2 Controlo da exposição8.2 Controlo da exposição    

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional. 

Medidas de higiene:Medidas de higiene:Medidas de higiene:Medidas de higiene: Lavar as mãos, antebraços e rosto após manusear o produto, e, antes de comer, fumar e no 

final do período de trabalho.  

Proteção dos olhos / face:Proteção dos olhos / face:Proteção dos olhos / face:Proteção dos olhos / face: Nada a assinalar 

Protecção da pele:Protecção da pele:Protecção da pele:Protecção da pele: Nada a assinalar 

Protecção das mãos:Protecção das mãos:Protecção das mãos:Protecção das mãos: resistentes a produtos biológicos impermeáveis que cumpram um padrão aprovado. 

Protecção do corpo:Protecção do corpo:Protecção do corpo:Protecção do corpo: equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a 

tarefa executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista antes do manuseio deste 

produto. 

Outra prOutra prOutra prOutra protecção da pele:otecção da pele:otecção da pele:otecção da pele: O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele deve ser 

selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista 

antes do manuseio deste produto. 

Protecção respiratóriaProtecção respiratóriaProtecção respiratóriaProtecção respiratória:::: nada a assinalar 

Exposição ambientalExposição ambientalExposição ambientalExposição ambiental:::: Nada a assinalar 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO----QUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICAS    

9.1 Estado:  

9.2 Cor:  

9.3 Odor: 

9.4 Ponto de ebulição: 

9.5 Densidade: 

9.6 Solubilidade em água:  

9.7 pH:  

9.8 Ponto de flash:  

Liquido. 

Azul. 

Característico. 

Não aplicável 

1,0 (a 20ᵒ C) 

Totalmente solúvel. 

7.0 – 8.6 

Não aplicável. 

Sem Odor
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9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO9. PROPRIEDADES FÍSICO----QUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICAS    

9.9 Inflamabilidade: 

9.10 Perigo de Explosão:  

9.11 Propriedades Comburentes:  

9.12 Pressão de Vapor: 

9.13 Coeficiente de repartição: 

9.14 Viscosidade: Não aplicável. 

9.15 Velocidade de Evaporação:  

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

Não aplicável. 

 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE    

 

10.110.110.110.1    ReatividadeReatividadeReatividadeReatividade: : : : Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste 

produto ou de seus ingredientes. 

10.2 Estabilidade química:10.2 Estabilidade química:10.2 Estabilidade química:10.2 Estabilidade química: O produto é estável. 

10.3 Possibilidade de10.3 Possibilidade de10.3 Possibilidade de10.3 Possibilidade de    Reacções perigosas: Reacções perigosas: Reacções perigosas: Reacções perigosas: Em condições normais de armazenamento e uso, não se 

esperam reações perigosas. 

10.4 Condições a evitar:10.4 Condições a evitar:10.4 Condições a evitar:10.4 Condições a evitar: Nada a reportar. 

10.5 Materiais incompatíveis:10.5 Materiais incompatíveis:10.5 Materiais incompatíveis:10.5 Materiais incompatíveis:    Reativo ou incompatível com os seguintes materiais: bases e ácidos fortes.    

10.6 Produtos de decomposição10.6 Produtos de decomposição10.6 Produtos de decomposição10.6 Produtos de decomposição    perigosos:perigosos:perigosos:perigosos: Sob condições normais de armazenamento e uso, produtos de 

decomposição perigosos não deve ser produzido. 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA    

Não há descrição de qualquer efeito tóxico 

Informação não disponível. 

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA    

12.1 Mobilidade:12.1 Mobilidade:12.1 Mobilidade:12.1 Mobilidade: Solúvel em água. 

12.1 Persistência/degradabilidade:12.1 Persistência/degradabilidade:12.1 Persistência/degradabilidade:12.1 Persistência/degradabilidade: A solução é imediatamente biodegradável. 

12.3 Potencial de Bioacumulação:12.3 Potencial de Bioacumulação:12.3 Potencial de Bioacumulação:12.3 Potencial de Bioacumulação: Desconhecida em organismos aquáticos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO     

 

O produto deverá ser eliminado segundo a legislação em vigor. 

 

Sem Odor
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14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    

Transporte rodoviário ADR/RID Transporte rodoviário ADR/RID Transporte rodoviário ADR/RID Transporte rodoviário ADR/RID     

ADR/RID  

Classe: Não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte 

Transporte marítimo IMDG Transporte marítimo IMDG Transporte marítimo IMDG Transporte marítimo IMDG     

IMO/IMDG  

Classe: Não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte.  

Transporte aéreo ITransporte aéreo ITransporte aéreo ITransporte aéreo ICAOCAOCAOCAO----TI e IATATI e IATATI e IATATI e IATA----DGR DGR DGR DGR     

ICAO/IATA  

Classe: Não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte. 

 
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÕES    

 

O produto não é classificado como perigoso de acordo com os critérios da União Europeia. 

Critério de Critério de Critério de Critério de classificação:classificação:classificação:classificação:    

Directiva 67/548/CE e Directiva 1999/45/CE e suas actualizações  

Regulamento (CE) N.º 1272/2008 e suas actualizações. 

O produto é classificado e rotulado de acordo com as directivas da União Europeia e com as leis nacionais 

respectivas. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES16. OUTRAS INFORMAÇÕES16. OUTRAS INFORMAÇÕES16. OUTRAS INFORMAÇÕES    

O produto não deve utilizar-se para fins que não sejam os especificados no ponto 1, sem ter primeiro uma 
instrução escrita do seu manuseamento. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias 
a fim de cumprir as exigências estabelecidas na legislação vigente. A informação contida nesta Ficha de Dados de 
Segurança é uma descrição das exigências de segurança da preparação e não deve ser considerada como uma 
garantia das suas propriedades. A Ficha de Dados de Segurança foi elaborada de acordo o Regulamento 
1272/2008/CE. Esta informação não se destina a garantir características definitivas, embora seja baseada no nosso 
conhecimento actual. A informação apresentada na Ficha de Segurança é uma referência para uma manipulação 
e armazenagem seguras do produto. Esta informação está correcta na melhor extensão do nosso conhecimento 
à data da sua publicação. A informação apresentada está apenas relacionada com o produto e poderá não ser 
válida se o produto for alvo de combinação ou mistura com quaisquer outros produtos ou processos. A informação 
é apresentada de boa fé e nenhuma garantia está implícita no que diz respeito à qualidade ou especificação do 
produto. O utilizador deverá assegurar-se que o produto é o adequado para o fim a que se destina. 

 

Sem Odor


