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

Grillanzünder flüssig – no, 27851 / FLASH 

1.1. Identificador do produto 

01-2119457273-39-XXXX Número de inscrição REACH: 
918-481-9 N.º CE: 

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

Utilização da substância ou mistura 
Acendalha líquida para grelhar no âmbito doméstico.  
 
Utilização como combustível - industria 

O produto apenas pode ser utilizado para a finalidade de utilização prevista. 
Usos não recomendados 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
BOOMEX Companhia: 
Produktions- u. Handelsges. chem. techn. Artikel mbH 

Estrada: Ostuferstraße 4 
D-45356 Essen Local: 
+49 (0)201-52324-0 Telefax: +49 (0)201-52324-131 Telefone: 
info@boomex-germany.com Endereço eletrónico: 
Marion Spilles Pessoa de contato: 

Endereço eletrónico: Marion.Spilles@boomex-germany.com 
www.boomex-germany.com Internet: 

Giftnotruf Erfurt: +49 (0)361 - 730730 (24h | DE, EN)  
Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 808 250 143 

1.4. Número de telefone de 
emergência: 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
Categorias de perigo: 
Perigo de aspiração: Asp. Tox. 1 
Frases de perigo: 
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

2.2. Elementos do rótulo 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
Palavra-sinal: Perigo 

Pictogramas: 

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

P102 Manter fora do alcance das crianças. 
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico. 
P331 NÃO provocar o vómito. 
P405 Armazenar em local fechado à chave. 
 

Recomendações de prudência 
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P501 Não eliminar o conteúdo/recipiente daquela forma que se elimina o lixo doméstico mas pelo 
 tratamento de resíduos, prescrito de acordo com a legislação local/nacional sobre resíduos. 

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
Identificação diferenciada de misturas especiais 

Conselhos adicionais 
ATENÇÃO! Advertência para os pais: Apenas um pequeno gole de acendalha para grelhadores já pode causar um 
ferimento fatal do pulmão. 

Esta substância não preenche os critérios para a classificação como PBT ou vPvB. 
2.3. Outros perigos 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Componentes perigosos 

Quantidade Nome químico N.º CAS 
N.º CE N.º de índice N.º REACH 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] 

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% compostos aromáticos 100  % 

918-481-9 01-2119457273-39- 
Asp. Tox. 1; H304 EUH066 

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16. 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros: Atenção à própria protecção! 
Recomendação geral 

Inalar ar fresco. Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico. 
Se for inalado 

Mudar o vestuário molhado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Em 
caso de irritaçoes cutâneas, consultar um dermatologista. 

No caso dum contacto com a pele 

Remover lentes de contacto Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente 
mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista. 

No caso dum contacto com os olhos 

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).  
Em caso de ingestão, beber de imediato: Água. NÃO provocar o vómito. Cuidado ao vomitar: Perigo de aspiração! 
Acalmar a pessoa afetada e chamar um médico imediatamente. 

Se for engolido 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Efeitos/sintomas agudos (depois da inalação, exposição a altas concentrações): Irritação das vias respiratórias e 
mucosas. distúrbios gástrico-intestinais. Dores de cabeça. Vertigem. Náusea. Garganta seca/dor de garganta.  
 
Efeitos/Sintomas agudos (após a ingestão)  
Quantidades mínimas que entrarem nos pulmões por meio de ingestão ou vômito consequente, podem causar um 
edema pulmonar ou uma pneumonia. Pneumonia por aspiração possível. Com base nas propriedades 
físicas/químicas do produto.  
 
Efeitos/sintomas agudos (depois do contato com os olhos):  
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Irritações ligeiras. Vermelhidão no tecido ocular. Lacrimação. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Em caso de ingestão, o produto pode ser aspirado nos pulmões e causar pneumonia química. Tratamento 
sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Adequar as medidas de extinção ao local.  
Vapor de água. espuma resistente ao álcool. Extintor de pó ou dióxido de carbono. 

Meios de extinção adequados 

Jacto de água. 
Meios de extinção inadequados 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva. Em caso de incendio podem formar-se: Monóxido de 
carbono Dióxido de carbono. Fumos. Névoa. 

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Vestuário de protecção. 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Precipitar gases/vapores/névoa com jato de agua em spray. Recolher separadamente a água contaminada usada 
na extinção. Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Utilizar água pulverizada para protecção 
das pessoas e refrescamento dos recipientes. 

Conselhos adicionais 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Prover de uma ventilação suficiente. Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Evitar o contacto com a pele, 
os olhos e o vestuário. usar equipamento de protecção pessoal. Perigo de escorregar por causa de produto 
derramado/entornado. 

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo. Coletar 
imediatamente o produto derramado. Reparar fuga. Conter o líquido. 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). 
Aspirar o produto com bomba (manual) protegida contra explosão ou com absolvente adequado. Armazenar em 
recipiente fechado. Deixar afundar o produto depois de consultar as autoridades competentes e/ou utilizar meio de 
dispersão adequado. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de 
resíduos. Limpar cuidadosamente os objectos e o chão contaminados sob observação das normas ambientais. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Protecção individual: ver secção 8  
Manuseamento e armazenagem: veja secção 7 
Para eliminação: consulte o parágrafo 13. 

6.4. Remissão para outras secções 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis.  
Evitar o contato com a pele. Despir de imediato o vestuário sujo, inclusive roupa interior e calçado.  Impedir 
pequenos vazamentos e fugas para evitar perigo de escorregamento. O material pode acumular carga estática que 
pode causar uma faísca elétrica (fonte de ignição). No manuseio de grandes quantidades, é possível que uma 
faísca elétrica inflame vapores inflamáveis de possíveis líquidos ou resíduos (p.ex. durante  

Recomendação para um manuseamento seguro 
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procedimentos de switch loading). Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Mesmo assim, a ligação à 
terra/conexão não exclui o risco de carregamento estático. O produto é um acumulador estático. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado. Proteja da luz solar e fontes de calor. 
Manter afastado de: Agentes oxidantes. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. 

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes 

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 
Informações sobre armazenamento com outros produtos 

Material adequado para Recipiente: Aço C; aço inoxidável; poliéster; poliestireno; polipropileno; teflon.  
Material inadequado para recipiente: borracha natural e butílica, EPDM, poliestireno  
O produto é estável e, quando armazenado de forma adequada, durável por no mínimo 1 ano. 

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem 

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

Acendalha líquida para grelhar no âmbito doméstico.  
 
Utilização como combustível - industria 
Utilização como combustível - Utilizador comercial 
Utilização como combustível - Consumidor 
 
Só são listadas as aplicações relevantes a esse produto.  Se a sua aplicação não estiver listada, entre em contato 
com o fabricante. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Atualmente não há demais valores-limite de exposição. 
Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo 

8.2. Controlo da exposição 

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. Não respirar os 
gases/vapores/fumos/aerossóis. 

Controlos técnicos adequados 

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Protecção preventiva da pele através de creme protector. 
No fim do trabalho lavar as mãos e cara. Não comer nem beber durante a utilização. 

Medidas de higiene 

Quando o contato for provável, recomenda-se o uso de óculos de proteção com proteção lateral. óculos de 
protecção (EN 166) 

Protecção ocular/facial 

Usar luvas de proteção resistentes a substâncias químicas.  
Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo). (EN 374/ EN 420).  
tempo de penetração: <240 Min. 
 
Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais. 

Protecção das mãos 

Recomenda-se o uso de roupas resistentes a produtos químicos/óleo. 
Protecção da pele 

Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória. 
Máscara completa/semi-máscara/quarto de máscara (DIN NE 136/140) Tipo de filtro A (EN 141) 
Contentor com ar sob pressão (aparelho respirador) (DIN NE 137) 

Protecção respiratória 
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claro, incolor 
líquido/a Estado físico: 

Cor: 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

como: Hidrocarbonetos Odor: 

Método 

Valor-pH: Não há dados disponíveis 

Mudanças do estado de agregação 
-20 °C Ponto de fusão: 

175-225 °C DIN EN ISO 3405 Ponto de ebulição inicial e intervalo de 
ebulição: 

Não há dados disponíveis Pourpoint: 

>= 61 °C DIN EN ISO 2719 Ponto de inflamação: 

Inflamabilidade 
Não há dados disponíveis sólido: 
Não há dados disponíveis gás: 

O produto não é explosivo, porém é possível a formação de vapor/misturas de ar explosivos. 
Perigos de explosão 

0,6 vol. % Inferior Limites de explosão: 
7 vol. % Superior Limites de explosão: 

Não há dados disponíveis Temperatura de ignição: 

Temperatura de auto-inflamação 
>200 °C gás: 

Não há dados disponíveis Temperatura de decomposição: 

Não há dados disponíveis 
Propriedades comburentes 

0,5 hPa Pressão de vapor: 
  (a 20 °C) 
Solubilidade noutros dissolventes 

Não há dados disponíveis 

Não há dados disponíveis Coeficiente de partição: 

Viscosidade/dinâmico: <50 mPa·s 

Viscosidade/cinemático: <7 mm²/s 

Densidade de vapor: >3 

DIN 53170 ca. 200 Velocidade de evaporação: 

9.2. Outras informações 

Não há dados disponíveis 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 
Sem reactividade perigosa sob condições normais. 

10.2. Estabilidade química 

O produto é estável quando sob condições ambientes (temperatura ambiente) normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
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Quando usado de acordo com a finalidade prevista, não é de se esperar nenhuma reação perigosa. 

Evitar calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. 
10.4. Condições a evitar 

Agentes oxidantes, forte. 
10.5. Materiais incompatíveis 

Quando usados adequadamente nenhum produto danoso por decomposição é esperado. 
10.6. Produtos de decomposição perigosos 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

Nome químico N.º CAS 

Fonte Espécies Dose Via de exposição Método 

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% compostos aromáticos 

Ratazana DL50 >5000 
mg/kg 

via oral 

Coelho DL50 >5000 
mg/kg 

via cutânea 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 
O produto provavelmente não apresentará nenhuma toxicidade crônica para organismos aquáticos. 

N.º CAS Nome químico 
[h] | [d] Toxicidade aquática Dose Fonte Espécies Método 

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% compostos aromáticos 

Toxicidade aguda para 
peixes 

96 h CL50 >1000 
mg/l 

Oncorhynchus mykiss 
(Truta arco-íris) 

Toxicidade aguda para 
algas 

72 h CE50r >1000 
mg/l 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Toxicidade aguda para 
crustáceos 

48 h EC50 >1000 
mg/l 

Daphnia magna 
(grande pulga de água) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

N.º CAS Nome químico 
Fonte Valor Método d 

Avaliação 
Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% compostos aromáticos 

80% 28 
     Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE) 

12.3. Potencial de bioacumulação 
Não há dados disponíveis. 

Não há dados disponíveis. 
12.4. Mobilidade no solo 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Esta substância não preenche os critérios para a classificação como PBT ou vPvB. 
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Não há dados disponíveis. 
12.6. Outros efeitos adversos 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Eliminação 
A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.  
De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER), a atribuição da identidade dos resíduos/descrição dos 
resíduos deve ser executada de uma forma específica para cada indústria e processo. 

As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.  
Solicitar ao fabricante ou fornecedor informações relativas à recuperação ou reciclagem. 

Eliminação das embalagens contaminadas 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Transporte terrestre (ADR/RID) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte fluvial (ADN) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte marítimo (IMDG) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 
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O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: 

14.5. Perigos para o ambiente 

não PERIGOSO PARA O AMBIENTE:  

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Nenhuma precaução especial é necessária. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
NOXIOUS LIQUID, N.F., (7) N.O.S., (LIAV 230, contains iso- and cycloalkanes (C12+)) 
Tipo de navio: 3 
Categoria de sujidade: Y 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

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

Informação regulatória nacional 

1 - Fraco perigo para a água Contaminante da água-classe (D): 

15.2. Avaliação da segurança química 
Foi realizada uma avaliação da segurança química para esta substância. 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Revisão 
Versão 1,00 - 20.05.2011 - Primeira criação  
Versão 1,01 - 26.07.2013 - Verificação geral 
Versão 1,02 - 16.07.2015 - Verificação geral  
Versão 1,03 - 11.12.2018 - Verificação geral 

Abreviaturas e acrónimos 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao 
Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)  
BImSchV: Norma sobre a Execução da Lei de Proteção contra Emissões da Alemanha  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DIN: Norma do Instituto Alemão de Estandardização  
EC: Concentração Efetiva  
CE: Comunidade Europeia  
NE: Norma Europeia  
IATA: International Air Transport Association  
Código IBC: Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios para Transporte de Produtos 
Químicos Perigosos a Granel 
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ISO: Norma da Organização Internacional para a Padronização  
CLP: Classification, Labeling, Packaging  
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database  
LC: Concentração Letal  
LD: Dose Letal  
log Kow: Coeficiente de partição octanol e água  
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Convenção sobre a Poluição Marítima  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT: Persistente, bioacumulável, tóxico  
RID: Regulamentação sobre o Transporte Internacional de Materiais Perigosos por Caminho-de-Ferro  
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  
UN: United Nations (Nações Unidas)  
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VOC: Volatile Organic Compounds (compostos orgânicos voláteis)  
vPvB: muito persistente e bioacumulável  
VwVwS: Norma de Gestão de Materiais Perigosos para a Água  
WGK: Classe de Perigosidade para a Água  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
TLV: Threshold Limiting Value  
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo) 

As indicações nesta ficha de dados de segurança devem descrever o produto quanto às medidas de segurança 
necessárias. Elas não servem para garantir certas propriedades e baseiam-se no nosso estado de conhecimento 
atual. A ficha de dados de segurança foi elaborada de acordo com as indicações de fornecedores anteriores por:  
  
asseso AG, Frohsinnstraße 28, 63739 Aschaffenburg, Alemanha  
Número de telefone: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Número de fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, 
www.asseso.eu 

Outras informações 
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