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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 : Savanna RVP4 Assay 

Código do produto : 20404, 20412 

Tipo de produto : Kit de teste médico 

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Especificação para utilização industrial/profissional : Para uso em diagnóstico in vitro 

1.2.2. Utilizações desaconselhadas 

Restrições de utilização : Utilização profissional de dispositivos médicos 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de emergência : 1.866.519.4752 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (classificação, rotulagem e embalagem, CRE) 

Líquidos inflamáveis, categoria 2 H225   

Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302   

Toxicidade aguda (cutânea), categoria 4 H312   

Toxicidade aguda (inalação: poeiras, névoa), categoria 4 H332   

Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1C H314   

Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1 H318   

Perigoso para o ambiente aquático — perigo crónico, categoria 3 H412   

Para obter a redação completa das frases H e EUH: ver secção 16 

Efeitos adversos para o ambiente e para a saúde humana, decorrentes das propriedades físico-químicas 

Líquido e vapor altamente inflamáveis. Nocivo em contacto com a pele. Nocivo por inalação. Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras na pele e lesões 

oculares graves. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (classificação, rotulagem e embalagem, CRE) 

Pictogramas de perigo (CRE) : 

   

   

  GHS02 GHS05 GHS07    

Palavra-sinal (CRE) : Perigo 

Ingredientes perigosos : tiocianato de guanidina, perclorato de sódio 

Advertências de perigo (CRE) : H225 - Líquido e vapor altamente inflamáveis. 
H302+H312+H332 - Nocivo por ingestão, em contacto com a pele ou por inalação. 
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Fabricante 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
92121 San Diego, CA - E.U.A. 
T 1.800.874.1517 - F 1.858.453.4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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Recomendações de prudência (CRE) : P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 
P280 - Usar luvas de nitrilo descartáveis, óculos de segurança e bata de laboratório ao manusear os 
componentes deste ensaio. 
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. 
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 
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. 
P321 – Tratamento específico:  procurar assistência médica caso se desenvolva um efeito nocivo. 
P370+P378 - Em caso de incêndio: para extinguir utilizar pó químico. 
P501 - Eliminar os cartuchos do ensaio utilizados e não utilizados em conformidade com os 
regulamentos locais e nacionais. 

2.3. Outros perigos 

Não estão disponíveis informações adicionais 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre ingredientes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 
 
 

 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
(classificação, rotulagem e 
embalagem, CRE) 

tiocianato de guanidina (Número CAS) 593-84-0 
(Número CE) 209-812-1 

40 – 60 Tox. aguda 4 (inalação), H332 
Tox. aguda 4 (cutânea), H312 
Tox. aguda 4 (oral), H302 
Corr. cutânea 1C, H314 
Les. oculares 1, H318 
Aquático crónico 3, H412 

perclorato de sódio (Número CAS) 7601-89-0 
(Número CE) 231-511-9 
(Número de índice CE) 017-010-00-6 

30 – 50 Sól. comb. 1, H271 
Tox. aguda 4 (oral), H302 

ácido acético 
substância para a qual a regulamentação da Comunidade 
Europeia prevê limites de exposição no local de trabalho 

(Número CAS) 64-19-7 
(Número CE) 200-580-7 
(Número de índice CE) 607-002-00-6 

1 – 3 Líq. inflam. 3, H226 
Corr. cutânea 1A, H314 

 

Limites de concentração específicos: 

Nome Identificador do produto Limites de concentração específicos 

ácido acético (Número CAS) 64-19-7 
(Número CE) 200-580-7 
(Número de índice CE) 607-002-00-6 

(10 ≤ C < 25) Irrit. cutânea 2, H315 
(10 ≤ C < 25) Irrit. ocular 2, H319 
(25 ≤ C < 90) Corr. cutânea 1B, H314 
(90 ≤ C < 100) Corr. cutânea 1A, H314 

 

 

Para obter a redação completa das frases H e EUH: ver secção 16 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Medidas gerais de primeiros socorros : Ligar a um médico imediatamente. 

Medidas de primeiros socorros após inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico em caso de indisposição. 

Medidas de primeiros socorros após contacto com a pele : Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Ligar a um médico imediatamente. 

Medidas de primeiros socorros após 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. Ligar a um médico imediatamente. 

Medidas de primeiros socorros após ingestão : Enxaguar a boca. Não provocar o vómito. Ligar a um médico imediatamente. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Sintomas/efeitos após contacto com a pele : Queimaduras. 

Sintomas/efeitos após contacto com os olhos : Lesões oculares graves. 

Sintomas/efeitos após ingestão : Queimaduras. 
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4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Trate sintomaticamente. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Pulverização de água. Pó químico. Espuma. Dióxido de carbono. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de incêndio : Líquido e vapor altamente inflamáveis. 

Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Poderão ser libertados fumos tóxicos. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Proteção durante o combate a incêndios : Não tentar tomar medidas sem equipamento de proteção adequado. Equipamentos de respiração 
autónomos. Vestuário de proteção completo. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

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

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Procedimentos de emergência : Não gerar chamas desprotegidas, não gerar faíscas e não fumar. Apenas poderá intervir o pessoal qualificado 
com equipamento de proteção adequado. Não respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de proteção : Não tentar tomar medidas sem equipamento de proteção adequado. Para obter informações 
adicionais, consulte a secção 8: "Controlo da exposição/Proteção individual". 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evitar a libertação para o ambiente. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza : Recolher o líquido derramado em papel absorvente. Notificar as autoridades se o produto entrar 
em esgotos ou em rede pública de água. 

Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos num local autorizado. 

6.4. Remissão para outras secções 

Para obter mais informações, consulte a secção 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Manter afastado do calor, superfícies quentes, 
faíscas, chamas desprotegidas e outras fontes de ignição. Não fumar. Tomar medidas de precaução 
contra descargas estáticas. Poderão acumular-se vapores inflamáveis no contentor. Usar 
equipamento de proteção individual. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a 
roupa. Não manusear até terem sido lidas e compreendidas todas as precauções de segurança. 
Tomar todas as medidas técnicas para evitar ou minimizar a libertação do produto no local de 
trabalho. Não respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

Medidas de higiene : Lavar as roupas contaminadas antes da reutilização. Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto. Lavar sempre as mãos depois de manusear o produto. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenagem : Armazenar num local bem ventilado. Manter fresco. Manter o contentor bem fechado. 
Armazenar fechado à chave. 

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

Não estão disponíveis informações adicionais 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 
 

ácido acético (64-19-7) 

UE IOEL TWA 25 mg/m³ 

UE IOEL TWA [ppm] 10 ppm 

UE IOEL STEL 50 mg/m³ 
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ácido acético (64-19-7) 

UE IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Bélgica OEL TWA 25 mg/m³ 

Bélgica OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Bélgica OEL STEL 38 mg/m³ 

Bélgica OEL STEL [ppm] 15 ppm 

França VLE (OEL C/STEL) 25 mg/m³ 

França VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 

Países Baixos TGG-8u (OEL TWA) 25 mg/m³ 

EUA - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

EUA - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 15 ppm 
 

8.2. Controlos da exposição 

Controlos técnicos adequados: 

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. 
 

Materiais para vestuário de proteção: 

Bata de laboratório 

Proteção ocular: 

Óculos de segurança 

Proteção da pele e do corpo 

Usar vestuário de proteção adequado 

Proteção respiratória: 

Usar proteção respiratória, quando necessário 

Símbolo(s) de equipamento de proteção individual: 

        

Controlos da exposição ambiental: 

Evitar a libertação para o ambiente. 

Outras informações: 

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

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Líquido 

Aspeto : Cartucho com recipientes internos que contêm soluções. 

Cor : Não há dados disponíveis 

Odor : Inodoro. 

Limiar olfativo : Não há dados disponíveis 

pH : 5 – 7 

Taxa de evaporação relativa (acetato de butilo=1) : Não há dados disponíveis 

Ponto de fusão : Não aplicável 

Ponto de congelação : Não há dados disponíveis 

Ponto de ebulição : Não há dados disponíveis 

Ponto de inflamação : Não há dados disponíveis 

Temperatura de autoignição : Não há dados disponíveis 

Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável 
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Pressão de vapor : Não há dados disponíveis 

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

Densidade relativa : Não há dados disponíveis 

Solubilidade : Não há dados disponíveis 

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

Viscosidade, cinemática : Não há dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmica : Não há dados disponíveis 

Propriedades explosivas : Não há dados disponíveis 

Propriedades comburentes : Não há dados disponíveis 

Limites de explosividade : Não há dados disponíveis 

9.2. Outras informações 

Não estão disponíveis informações adicionais 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

Líquido e vapor altamente inflamáveis. 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Sem reações perigosas em condições de utilização normais. 

10.4. Condições a evitar 

Evitar contacto com superfícies quentes. Calor. Sem chamas, sem faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Não estão disponíveis informações adicionais 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Em condições normais de armazenagem e utilização, não devem ser produzidos produtos de decomposição perigosos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informação sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (oral) : Nocivo por ingestão. 

Toxicidade aguda (cutânea) : Nocivo em contacto com a pele. 

Toxicidade aguda (inalação) : Nocivo por inalação. 
 

ETA CRE (oral) 500 mg/kg de peso corporal 

ETA CRE (cutânea) 1833,333 mg/kg de peso corporal 

ETA CRE (poeiras, névoa) 2,5 mg/l/4 h 
 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

DL50 oral rato 593 mg/kg de peso corporal (OCDE 401: toxicidade oral aguda, rato, fêmea, valor experimental, 
oral, 14 dia(s)) 

DL50 cutânea coelho > 2000 mg/kg de peso corporal (24 h, coelho, macho/fêmea, valor experimental, pele, 14 dia(s)) 

CL50 inalação - rato > 0,853 mg/l de ar (equivalente ou similar a OCDE 403, 4 h, rato, macho/fêmea, valor experimental, 
inalação (pó), 14 dia(s)) 

 

ácido acético (64-19-7) 

DL50 oral rato 3310 mg/kg de peso corporal (rato, macho/fêmea, valor experimental) 

CL50 inalação - rato 11,4 mg/l (equivalente ou similar a OCDE 403, 4 h, rato, fêmea, valor experimental) 
 

Corrosão/irritação cutânea : Provoca queimaduras na pele graves. 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca lesões oculares graves. 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificada 

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificada 

Carcinogenicidade : Não classificada 
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Toxidade reprodutiva : Não classificada 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — 
exposição única 

: Não classificada 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — 
exposição repetida 

: Não classificada 

 

Perigo de aspiração : Não classificada 

SECÇÃO 12: Informação Ecológica 

12.1. Toxicidade 

Ecologia - geral : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Não classificada 

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

CL50 - Peixes [1] 89,1 mg/l (OCDE 203: peixes, teste de toxicidade aguda, 96 h, Poecilia reticulata, sistema estático, 
água doce, valor experimental) 

CE50 - Crustáceos [1] 42,4 mg/l (OCDE 202: Daphnia sp. Teste de imobilização aguda, 48 h, Daphnia magna, 
sistema estático, água doce, valor experimental, efeito locomotor) 

CEr50 - Algas 130 mg/l (DIN 38412: método padrão alemão para a análise de água, águas residuais e 
sedimentos, 72 h, Desmodesmus subspicatus, sistema estático, água doce, valor experimental, 
taxa da crescimento) 

 

perclorato de sódio (7601-89-0) 

CL50 - Peixes [1] > 1000 mg/l (OCDE 203: peixes, teste de toxicidade aguda, 96 h, Danio rerio, sistema estático, 
água doce, valor experimental, letal) 

CE50 - Crustáceos [1] > 100 mg/l (OCDE 202: Daphnia sp. Teste de imobilização aguda, 48 h, Daphnia magna, 
sistema estático, água doce, valor experimental) 

CEr50 - Algas > 435,7 mg/l (OCDE 201: algas, teste de inibição do crescimento, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 
sistema estático, água doce, valor experimental, GLP) 

 

ácido acético (64-19-7) 

CL50 - Peixes [1] > 1000 mg/l (equivalente ou similar a OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, sistema semiestático, água 
doce, valor experimental) 

CE50 - Crustáceos [1] > 1000 mg/l (OCDE 202: Daphnia sp. Teste de imobilização aguda, 48 h, Daphnia magna, 
sistema estático, água doce, valor experimental) 

CE50 72 h - Algas [1] > 1000 mg/l (ISO 10253, Skeletonema costatum, sistema estático, água salgada, valor experimental) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Persistência e degradabilidade Inerentemente biodegradável. 

 

perclorato de sódio (7601-89-0) 

Persistência e degradabilidade Biodegradabilidade: não aplicável. 

Carência química de oxigénio (CQO) Não aplicável 

CTO Não aplicável 

CBO (% da CTO) Não aplicável 

 

ácido acético (64-19-7) 

Persistência e degradabilidade Rapidamente biodegradável no solo. Rapidamente biodegradável na água. 

Carência bioquímica de oxigénio (CBO) 0,6 – 0,74 g O₂/g de substância 

Carência química de oxigénio (CQO) 1,03 g O₂/g de substância 

CTO 1,07 g O₂/g de substância 
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12.3. Potencial de bioacumulação 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Coeficiente de partição: n-octanol/água (Log Pow) -1,11 (valor estimado, Método da UE A.8: coeficiente de partição, 25 °C) 

Potencial de bioacumulação Não bioacumulável. 

 

perclorato de sódio (7601-89-0) 

FBC - Peixes [1] 0,06 – 0,14 (equivalente ou similar a OCDE 305, 10 dia(s), Danio rerio, sistema semiestático, 
água doce, valor experimental) 

Coeficiente de partição: n-octanol/água (Log Pow) -7,18 (calculado, KOWWIN, 20 °C) 

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (FBC < 500). 

 

ácido acético (64-19-7) 

FBC - Peixes [1] 3,16 (peixes, água doce, QSAR) 

Coeficiente de partição: n-octanol/água (Log Pow) -0,17 (valor experimental, 25 °C) 

Potencial de bioacumulação Não bioacumulável. 

12.4. Mobilidade no solo 

tiocianato de guanidina (593-84-0) 

Ecologia - solo Não há dados (de testes) disponíveis sobre a mobilidade da substância. 

 

perclorato de sódio (7601-89-0) 

Coeficiente de adsorção normalizado pelo carbono 
orgânico (Log Koc) 

1,6424 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valor calculado) 

Ecologia - solo Altamente móvel no solo. 

 

ácido acético (64-19-7) 

Tensão superficial 26,3 mN/m (30 °C) 

Ecologia - solo Altamente móvel no solo. Poderá ser prejudicial para o crescimento, floração e formação de fruto 
nas plantas. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 

Componente 

tiocianato de guanidina (593-84-0) Esta substância/mistura não cumpre os critérios de PBT do regulamento REACH, anexo XIII 
Esta substância/mistura não cumpre os critérios de mPmB do regulamento REACH, anexo XIII 

perclorato de sódio (7601-89-0) Esta substância/mistura não cumpre os critérios de PBT do regulamento REACH, anexo XIII 
Esta substância/mistura não cumpre os critérios de mPmB do regulamento REACH, anexo XIII 

ácido acético (64-19-7) Esta substância/mistura não cumpre os critérios de PBT do regulamento REACH, anexo XIII 
Esta substância/mistura não cumpre os critérios de mPmB do regulamento REACH, anexo XIII 

12.6. Outros efeitos adversos 

Não estão disponíveis informações adicionais 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Legislação regional (resíduos) : A eliminação tem de ser realizada em conformidade com os regulamentos oficiais. 

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar conteúdos/contentores em conformidade com as instruções de separação da entidade 
de recolha autorizada. 

Recomendações para descarga através das águas residuais : A eliminação tem de ser realizada em conformidade com os regulamentos oficiais. 

Informações adicionais : Poderão acumular-se vapores inflamáveis no contentor. 

Ecologia - materiais residuais : Evitar a libertação para o ambiente. 
  



 

Savanna RVP4 Assay 
Ficha de dados de segurança 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), juntamente com a respetiva alteração, nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2015/830 

Data de publicação: 17/6/2021   Data de revisão: 19/10/2021   Substitui a versão de: 17/6/2021  Versão: 1.1 
 

19/10/2021 (Versão: 1.1) PT (Português) ID da FDS: SD2041201PT00 (10/21) 8/10 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Em conformidade com ADR/IMDG/IATA/ADN/RID 

14.1. Número ONU 
N.º ONU (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 3363 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 
Designação oficial de transporte (ADR, IMDG, IATA, ADN) : MERCADORIAS PERIGOSAS CONTIDAS EM APARELHOS 

Descrição do documento de transporte (ADR, IMDG, 
IATA, ADN) 

: ONU 3363 MERCADORIAS PERIGOSAS CONTIDAS EM APARELHOS, 9 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR 

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(ADR, IMDG, IATA, ADN) 

: 9 

Rótulos de perigo (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 

 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem (ADR, IMDG, IATA, ADN) : Não aplicável 

14.5. Perigos para o ambiente 
Perigoso para o ambiente : Não 

Poluente marinho : Não 

Outras informações : Não estão disponíveis informações suplementares 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte terrestre 

Código de classificação (ADR)  : M11  

Disposições especiais (ADR) : 301, 672 

Quantidades limitadas (ADR) : 0 

Quantidades de exceção (ADR) : E0 

Instruções de embalagem (ADR) : P907 

Código EAC : 1Z  

Transporte marítimo 

Disposições especiais (IMDG) : 301 

Quantidades de exceção (IMDG) : E0 

Instruções de embalagem (IMDG) : P907 

N.º EmS (incêndio) : F-A 

N.º EmS (derrame) : S-P 

Categoria de acondicionamento (IMDG) : A 

Propriedades e observações (IMDG) : Os tipos de artigos transportados ao abrigo desta entrada contêm apenas quantidades limitadas de 
mercadorias perigosas. 

Transporte aéreo 

Quantidades de exceção PCA (IATA) : E0 

Quantidades limitadas PCA (IATA) : Proibido 

Quantidade líquida máx. quantidade limitada PCA (IATA) : Proibido  

Instruções de embalagem PCA (IATA) : Ver 962 

Quantidade líquida máx. PCA (IATA) : Ver 962 

Instruções de embalagem CAO (IATA) : Ver 962 

Quantidade líquida máx. CAO (IATA) : Ver 962 

Disposições especiais (IATA) : A48, A107 

Código ERG (IATA) : 9L 

Transporte por vias navegáveis interiores  

Código de classificação (ADN) : M11  

Disposições especiais (ADN) : 301, 672 

Quantidades limitadas (ADN) : 0 

Quantidades de exceção (ADN) : E0 
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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. Regulamentação da UE 

Não contém quaisquer substâncias visadas pelo REACH com restrições constantes no Anexo XVII 

Não contém qualquer substância que conste na lista de candidatos ao REACH 

Não contém quaisquer substâncias que constem no Anexo XIV do REACH 

15.1.2. Regulamentação nacional 

Não listado na DSL (lista de substâncias domésticas)/NDSL (lista de substâncias não domésticas) do Canadá 
 

 

Alemanha 

Referência regulamentar : WGK 2, Significativamente perigoso para a água (classificação em conformidade com o Anexo 1 do 
regulamento AwSV) 

Restrições de emprego : Observar as restrições em conformidade com a lei sobre a proteção de mãe trabalhadoras (MuSchG) 

Observar as restrições em conformidade com a lei sobre a proteção de jovens no mercado laboral 
(JArbSchG) 

Portaria referente a perigos incidentes (12. BImSchV) : Não está sujeito à portaria 12. BlmSchV (Portaria referente a perigos incidentes) 
 

Países Baixos 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nenhum dos componentes está listado 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nenhum dos componentes está listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nenhum dos componentes está listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Nenhum dos componentes está listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nenhum dos componentes está listado 

Dinamarca 

Regulamentação nacional dinamarquesa : Os jovens com menos de 18 anos não têm autorização para utilizar o produto 

As mulheres grávidas/lactantes que trabalham com o produto não podem estar em contacto direto 
com o mesmo 

15.2. Avaliação da segurança química 
Não foi realizada qualquer avaliação da segurança química 

SECÇÃO 16: Outras Informações 

Indicação de alterações: 

Atualização das informações do fabricante, recomendações de prudência, eliminação das orientações de proteção respiratória (8.2) e formatação geral. 
 

Abreviaturas e acrónimos: 

ADN Acordo europeu referente ao transporte internacional por vias navegáveis interiores de mercadorias perigosas 

ADR Acordo europeu referente ao transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas 

ETA Estimativa de toxicidade aguda 

VLB Valor limite biológico 

N.º CAS Número do Chemical Abstract Service 

CRE Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

DMEL Nível de efeito mínimo derivado 

DNEL Nível sem efeito derivado 

CE50 Concentração efetiva mediana 

N.º CE Número da Comunidade Europeia 

EN Norma europeia 

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas 

CL50 Concentração letal mediana 

DL50 Dose letal mediana 
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LOAEL Nível com efeitos adversos observados mais baixos 

NOAEC Concentração sem efeitos adversos observados 

NOAEL Nível sem efeitos adversos observados 

NOEC Concentração sem efeito observado 

OEL Limite de exposição ocupacional 

PBT Toxicidade bioacumulável persistente 

PNEC Concentração prevista sem efeito 

REACH Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 

RID Regulamentos referentes ao transporte ferroviário internacional de mercadorias perigosas 

FDS Ficha de dados de segurança 

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável 

WGK Classe de perigo para a água 
 

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. 

   

Outras informações : É favor revisar o folheto do produto antes da respetiva utilização. 
   

 

 

 Redação completa das frases H e EUH: 

Tox. aguda 4 (cutânea) Toxicidade aguda (cutânea), categoria 4 

Tox. aguda 4 (inalação) Toxicidade aguda (inal.), categoria 4 

Tox. aguda 4 (inalação: poeiras, névoa) Toxicidade aguda (inalação: poeiras, névoa), categoria 4 

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

Aquático crónico 3 Perigoso para o ambiente aquático — perigo crónico, categoria 3 

Les. oculares 1 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1 

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

Líq. inflam. 2 Líquidos inflamáveis, categoria 2 

Líq. inflam. 3 Líquidos inflamáveis, categoria 3 

H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis. 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H271 Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente. 

H302 Nocivo por ingestão. 

H312 Nocivo em contacto com a pele. 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H332 Nocivo por inalação. 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Sól. comb. 1 Sólidos comburentes, categoria 1 

Corr. cutânea 1A Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1A 

Corr. cutânea 1B Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1B 

Corr. cutânea 1C Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1C 

Irrit. cutânea 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 
 

 

 
 

 

Estas informações são baseadas nos nossos conhecimentos atuais e destinam-se a descrever o produto exclusivamente para os efeitos de requisitos ambientais, 

de segurança e de saúde. Assim, não devem ser interpretadas como uma garantia de qualquer propriedade específica do produto. 


