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SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS  
 

 2.1 Classificação da substância ou mistura: 

Regulamento nº1272/2008 (CLP): 

A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).  

Classificação de perigo: Toxicidade aguda 

Classificação de perigo e código categoria: Toxicidade aguda e categoria 4 

H302: Nocivo por ingestão 

Classificação de perigo: Irritação cutânea 

Classificação de perigo e código categoria: Irritação cutânea e categoria 2 

H315: Provoca irritação cutânea 

Classificação de perigo: Irritação ocular 

Classificação de perigo e código categoria: Irritação ocular e categoria 2 

H319: Provoca irritação ocular grave 

 

 2.2 Elementos do rótulo:                  

Regulamento nº1272/2008 (CLP):  

 

                        
      
  Perigo 

 

Recomendações de prudência: 

P264: Lavar abundantemente com água após manuseamento. 

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280: Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção 
facial. 
P301 + P312: EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P330: Enxaguar a boca. 
P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. 
P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

 

 
 
 
 
 

 

1.4 Número de telefone de emergência: CIAV-Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143 

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas: 

Usos pertinentes: Proteção e cuidado de calçado de pele. 

Usos desaconselhados: Todos aqueles usos não especificados nesta epígrafe ou na epígrafe 7.3 

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: Ozden Kimya VE Palstik San.Tic. A.S. 

 Istambul Yolu 23 km Sarayroy Karsisi Kazan 

 Ankara  - Turkey 

 Tel.: 0090 312 815 50 10 

 www.ozdengroup.com 

1.3 

SMART CRÈME CALÇADO Identificador do produto: 1.1 

1.2 

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
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Para mais informações sobre a perigosidade das substâncias, consultar as epígrafes 8, 11, 12 e 16 

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (ponto 3), o produto contém: 

Produto/s diverso/s Descrição química: 

Componentes: 

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  

 
 
P362: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

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. 
P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P405: Armazenar em local fechado à chave. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. 

 

Informação suplementar: 

Não relevante 

     2.3 Outros perigos: 

Não relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS 
 

 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

4.1.1 Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição, pelo que, em caso de 
dúvida, exposição directa ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste 

produto. Assegure-se que a pessoa afetada se encontra consciente e assegure-se de que está quente. 

     

     Se a pessoa afetada estiver inconsciente, deite-a e transporte-a a um medico numa posição estável. 

                  Se a pessoa afetada não estiver a respirar, comece imediatamente a fazer respiração artificial. 

     Se a pessoa afetada estiver em paragem cardiac, comece imediatamente a fazer massagem cardiaca.   

 
 

4.1.2 Por inalação: 

Não existem dados. 

 

4.1.3 Por contacto com a pele: 

Em caso de contacto, é recomendado limpar a zona afectada com água abundante e com sabão neutro.  
 

4.1.4 Por contacto com os olhos: 

Enxaguar os olhos com água em abundância pelo menos durante 15 minutos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas 

devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois poderia produzir-se um dano adicional. 

 

4.1.5 Por ingestão: 

Enxaguar imediatamente a boca com água potavel e depois beber 2-5 dl de água fria. Procurar ajuda médica. 

 

Substância Concentração Número CAS Número EC 

Água >55% 7732-18-5  

Cera 20 – 45% 68441-17-8  

Corante 3.5 – 5.0 % 1333-86-4 215-609-9 

Perfume 3.0 – 4.0 % Mistura Multi Componente  
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 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: 

Pode causar vómitos, se ingerido. 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: 

Não especificado.  

 

  
 

 

 

 

                5.1 Meios de extinção: 

                Meios adequados de extinção: a mistura não é facilmente inflamável, a extinção é adaptada ao tipo do fogo. 

 

               5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: 

A mistura não é facilmente inflamável, risco de incêndio insignificante. 

 

               5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração 
autónomo.  

 

5.4 Disposições adicionais: 

Sem dados disponíveis. 

 

 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

               6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: 

Não existem procedimentos especiais. Evitar o contacto direto e recolher algum derrame através de meios mecânicos. Usar luvas. 

               

               6.2 Precauções a nível ambiental: 

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquático. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes 
hermeticamente precintáveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.  

 

               6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 

 

Recomenda-se: 

Absorver o derrame através um meio absorvente adequado (areia, terra ou outro material absorvente) transladar para um local 
seguro através de contentores fechados.. Para qualquer consideração relativa à eliminação, consultar a epígrafe 13.  

 

               6.4 Remissão para outras secções: 

Veja as seções 8 e 13. 

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

            7.1 Precauções para um manuseamento seguro: 

       Não comer ou beber enquanto manusear  o produto e aderir a boas praticas de higiene. Evitar o contacto direto com os olhos. 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
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SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 

          8.1 Parâmetros de controlo: 

     Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei n.º 24/2012): 
 

     Não existem valores limites ambientais para as substâncias que constituem o produto. 

 
 

           8.2 Controlo da exposição: 

8.2.1 Equipamento de proteção pessoal 
 

 

               7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: 

Armazenar na embalagem original numa área bem ventilada, a uma temperature entre os 5 – 40ºC. 

Armazenar fora do alcance de alimentos, bebidas e alimentos para animais. 

 
               7.3 Utilizações finais específicas: 

     Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações      
deste produto. 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuação) 

               8.2.1.1 – Inalação:  Não necessário. 

               8.2.1.2 – Proteção mãos: Pode-se usar luvas. 

  8.2.1.3 – Proteção ocular: Não necessário. 

  8.2.1.4 – Proteção cutânea: Evitar contacto direto com a pele. 
 

8.3 Outros: 
  

Sem dados. 
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9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:  

Aspecto: Creme 

Odor: Característico 

 

 

Ph:    7.5 – 8.5  

Temperatura de fusão:          Não disponível 

Temperatura de ebulição à pressão atmosférica:  Não disponível 

Temperatura de inflamação:    Não disponível 

Taxa de evaporação a 20 ºC:    Não disponível 

Limite de inflamabilidade inferior / superior:  Não disponível 

Pressão de vapor:     Não disponivel 

Densidade relativa:    0.98 – 0.99 g/ml 

Solubilidade:    Não solúvel em água 

Coeficiente de patição n-octanol/água:   Não disponível 

Temperatura de auto-ignição:    Não disponivel 

Temperatura de decomposição:    Não disponível 

Viscosidade:     Não disponivel 

Propriedades explosivas:     Não disponivel 

Propriedades oxidantes:    Não disponivel 

 

 

 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
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10.1 Reactividade: 

        Não determinado para esta mistura. 

10.2 Estabilidade química: 

        Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: 

        Desconhecido. 

10.4 Condições a evitar: 

        Produto estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização 

10.5 Materiais incompativeis: 

        Desconhecido. 

10.6 Produtos de decomposição perigoso: 

        Desconhecido. 

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

11.1 Toxicidade aguda da mistura: 

 Ver seção 2. 

11.2 Corrosão / irritação cutânea 

 Ver seção 2. 

11.3 Irritação ocular grave: 

 Ver seção 2. 

11.4 Inalação: 

 Não disponivel. 

11.5 Ingestão: 

 Perigoso por ingestão. 

11.6 Mutagenicidade: 

 Não determinado para esta mistura, os componentes não estão classificados como mutagénicos. 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
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12.1 Toxicidade: 

 Não disponivel. 

12.2 Persistência e degradabilidade: 

 Não disponivel. 

12.3 Potencial de bioacumulação: 

 Não disponivel. 

12.4 Mobilidade no solo: 

 Não disponivel. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: 

 Não aplicável, as substâncias presents na mistura não são substâncias PBT e mPmB. 

12.6 Outros efeitos adversos: 

 Não deixar o produto no meio ambiente. Para outras informações ver as seções 6,7,13,14 e 15. 

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos: 

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, 
Portaria nº 209/2004 de 3 de Março, Decreto-Lei nº 73/2011). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da 

embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada 
com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. 
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2.1 

N/A 

Sim 

Etiquetas: 

Grupo de embalagem: 

Perigos para o ambiente: 

14.4 

14.5 

14.6 

14.3 Classes de perigo para efeitos 2 
de transporte: 

UN1950 

AEROSSÓIS inflamáveis 

Número ONU: 

Designação oficial de 

transporte da ONU: 

14.1 

14.2 

Transporte terrestre de mercadorias perigosas: 

Em aplicação do ADR 2013 e RID 2013: 

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
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Precauções especiais para o utilizador 

Propriedades físico-químicas: ver epígrafe 9 

Transporte a granel em Não relevante 
conformidade com o anexo II 
da Convenção Marpol 73/78 e 
o Código IBC: 

Transporte de mercadorias perigosas por ar: 

Em aplicação ao IATA/ICAO 2014: 

Não relevante 

F-D, S-U 

ver epígrafe 9 

1 L 

Não relevante 

Disposições especiais: 

Códigos EmS: 

Propriedades físico-químicas: 

Quantidades Limitadas: 

Transporte a granel em 
conformidade com o anexo II 
da Convenção Marpol 73/78 e 
o Código IBC: 

Precauções especiais para o utilizador 

 
 
 
 

14.7 

2.1 

N/A 

Sim 

Etiquetas: 

Grupo de embalagem: 

Perigos para o ambiente: 

14.4 

14.5 

14.6 

14.3 Classes de perigo para efeitos 2 

de transporte: 

UN1950 

AEROSSÓIS inflamáveis 

Número ONU: 

Designação oficial de 
transporte da ONU: 

14.1 

14.2 

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE (continuação) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

14.1 Número ONU: UN1950 

14.2 Designação oficial de 
transporte da ONU: 

AEROSSÓIS inflamáveis 

14.3 Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

2 

 Etiquetas: 2.1 

14.4 Grupo de embalagem: N/A 

14.5 Perigos para o ambiente: Sim 

 

 

 

 

 

 

 

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

Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Não relevante 

Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substâncias que esgotam a camada de ozono: Não relevante 

Substâncias activas as quais não foram incluídas no Anexo I (Regulamento (UE) n. ° 528/2012): 2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil 
eter (excluída para o tipo de produto 19) 

Regulamento (CE) 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Contém 
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m-fenoxibenzilo 

Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII, REACH):  

Não relevante 

Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente: 

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de 
riscos das circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o manuseamento, 
utilização, armazenamento e eliminação deste produto. 

Outras legislações: 

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
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SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação) 
 

DecretoLei n.º 220/2012 de 10 de outubro, estabelece as disposições necessárias à aplicação na ordem jurídica nacional do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP), que altera e revoga as Diretivas n. os 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de 
junho, e 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro. 

DecretoLei n.º 98/2010, estabelece o regime a que obedece a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a 
saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem jurídica interna, da 
Directiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, na sua actual redacção, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.  

DecretoLei n.º 63/2008, procede à 1.ª alteração ao DecretoLei n.º 82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a 
Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem jurídica 
interna as Directivas n.os 2004/66/CE (EURLex), do Conselho, de 26 de Abril, 2006/8/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro, e 
2006/96/CE (EURLex), do Conselho, de 20 de Novembro, e republicao em anexo. 
DecretoLei n° 82/2003. Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 31 de Maio, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros 
respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.º 
2001/60/CE, da Comissão, de 7 de Agosto, e, no que respeita às preparações perigosas, a Directiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 

27 de Julho. 

Decreto-Lei n.º 24/2012.Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a 
segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 
de Dezembro de 2009 
DecretoLei, Número: 73/2011. Procede à terceira alteração ao DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos 
regimes jurídicos na área dos resíduos. 
DecretoLei n. 112/96. Estabelece as regras de segurança e de saúde relativas aos aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser 
utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. 

DecretoLei n° 236 de 30/9/2003. Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas.  
DecretoLei n.º 181/2006. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento RegionalEstabelece o regime 
de limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes orgânicos em determinadas 

tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/42/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril. 
DecretoLei n° 242/2001, de 31 de Agosto Diário da republica I Serie A n° 202 de 31 de Agosto de 2001. 

DecretoLei n.º 41A/2010 de 29 de Abril alterado pelo DecretoLei n.º 206A/2012 de 31 de Agosto e pelo DecretoLei n.º 19A/2014 de 7 
de Fevereiro: Regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas 

 
Directiva 75/324/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes 
às embalagens aerossóis 
Directiva 94/1/CE da Comissão de 6 de Janeiro de 1994 respeitante à adaptação técnica da Directiva 75/324/CEE do Conselho 

relativa à aproximação das legislações dos Estadosmembros respeitantes às embalagens aerossóis 
Directiva 2008/47/CE da Comissão, de 8 de Abril de 2008 , que altera, para fins de adaptação ao progresso técnico, a Directiva 

75/324/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos EstadosMembros respeitantes às embalagens aerossóis. 
Ministério da Economia, da Inovação e do DesenvolvimentoTranspõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2008/47/CE, da 

Comissão, de 8 de Abril, que altera, para fins de adaptação ao progresso técnico, a Directiva n.º 75/324/CEE, do Conselho, de 20 de 
Maio, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes às embalagens aerossóis. 
Diretiva 2013/10/UE da Comissão, de 19 de março de 2013 , que altera a Diretiva 75/324/CEE do Conselho relativa à aproximação 

das legislações dos EstadosMembros respeitantes às embalagens aerossóis, a fim de adaptar as suas disposições de rotulagem ao 
Regulamento (CE) n. ° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas 

15.2 Avaliação da segurança química: 

O fornecedor não realizou avaliação de segurança química. 

 

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança: 

Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de Dados de 
Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (Regulamento (EC) Nº 453/2010) 

Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:  

Não relevante 

Textos das frases R contempladas na epígrafe 3: 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 
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SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES (continuação) 
 

As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes individuais 
que aparecem na secção 3 

Directiva 67/548/EC e a Directiva 1999/45/EC: 

R10: Inflamável 
R20/22: Nocivo por inalação e ingestão 
R37: Irritante para as vias respiratórias 
R43: Pode causar sensibilização em contacto com a pele 

R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 
R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.  
R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. 
R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. 

Regulamento nº1272/2008 (CLP): 

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo por ingestão ou inalação 
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos 
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratorias 

Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis 
Skin Sens. 1: H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutánea 
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vías respiratórias 
STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens 

Conselhos relativos à formação: 

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a 

finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do produto. 
 

Principais fontes de literatura: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 

Abreviaturas e acrónimos: 

(ADR) Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por rodovia 
(IMDG) Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas 

(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo 
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional 
(DQO) Demanda Química de oxigénio 
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias 

(BCF) Fator de bioconcentração 
(DL50) dose letal 50 
(CL50) concentração letal 50 
(EC50) concentração efetiva 50 

(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanol-água 
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não 
constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes.Estas 
informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde  do 
Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às informações 
constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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