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

1.1. Identificador do produto 
 

Nome comercial  
Anodal SH2 liq  

 

Número de Material: 102708 
 

 
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas 
 

Utilizações relevantes identificadas para a substância ou mistura 
Ramo de industria: Industria química e tecnoquímica 
Tipo de utilização: Produtos químicos para o alumínio 

 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 

Identificação da sociedade/empresa 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Nº Telefone : +49 69 305 13619  

 

Informação sobre a substância / mistura 
Product Stewardship  
E-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Número de telefone de emergência 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos  

+351 800 250 250   (24/7) 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Lesões oculares graves, Categoria 1 
 

 H318: Provoca lesões oculares graves. 
 

Perigo (agudo) de curto prazo para o 
ambiente aquático, Categoria 1 
 

 H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 

Perigo (crónico) de longo prazo para o 
ambiente aquático, Categoria 1 
 

 H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. 
 

2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Pictogramas de perigo 
 

: 
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Palavra-sinal 
 

: Perigo 
 

Advertências de perigo 
 

: H318 Provoca lesões oculares graves. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 
 

Recomendações de 
prudência 
 

: 
Prevenção:  

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P280 Usar proteção ocular/ proteção facial. 

Resposta:  

P305 + P351 + P338 + P310 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. Continue a enxaguar. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/ médico. 
P391 Recolher o produto derramado. 

Destruição:  

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação 
aprovada de destruição de resíduos. 
 

Componentes determinantes de perigo para o rótulo: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt 
Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

2.3 Outros perigos 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior. 

 
Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo 
propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o 
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 
2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores. 

 
Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como 
tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do 
REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da 
Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores. 

 
Não são conhecidos outros perigos para além dos derivados da etiqueta. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.2 Misturas 

Natureza química 
 

: Sulfonato de arilo 
 

  
 

 aniónico 
 

  
 

 Sais de sódio 
 

Componentes 
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Nome Químico No. CAS 

No. CE 
No. de Index 
Número de registo 

Classificação Concentração 
(% w/w) 

Mono- and dihexadecyl 
disulphonated diphenyl oxide, 
disodium salt 

65143-89-7 
405-430-6 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 10 - < 20 

Benzenesulfonic acid, 
oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

70191-76-3 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

>= 3 - < 10 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 
salts 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de emergência 

Recomendação geral 
 

:  Em caso de indisposição, consulte um médico. 

 
Em caso de inalação 
 

:  Se for inalado, levar para o ar puro. 
 

Em caso de contacto com a 
pele 
 

:  Em caso de contacto, lavar imediatamente a pele com muita 
água. 
 

Se entrar em contacto com 
os olhos 
 

:  Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com 
muita água durante ao menos 15 minutos. 
 

Em caso de ingestão 
 

:  Enxaguar a boca com água. 
Obter uma opinião médica. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Perigo : Não são conhecidos outros perigos para além dos derivados 
da etiqueta. 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento 
 

: Tratar de acordo com os sintomas. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de 
extinção 
 

:  Todos 
 

Meios inadequados de :  Sem restrições 
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extinção 
 

 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos específicos para 
combate a incêndios 
 

:  Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de 
decomposição podem ser produzidos: 
Monóxido de carbono 
Dióxido de carbono (CO2) 
Óxidos de enxofre 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento especial de 
proteção a utilizar pelo 
pessoal de combate a 
incêndio 
 

:  Em caso de incêndio, utilizar equipamento respiratório 
adequado.  
 

Informações adicionais 
 

:  Pôr um equipamento de protecção conveniente. 
 

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções individuais 
 

:  Pôr um equipamento de protecção conveniente. 

 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Precauções a nível 
ambiental 
 

:  Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de 
água e no solo. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza 
 

:  Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: 
areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, 
serragem). 
 

6.4 Remissão para outras secções 

Informações relativas ao manuseamento seguro: ver capítulo 7. 
 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Informação para um 
manuseamento seguro 
 

: Manipular e abrir o recipiente com prudência. 
Evitar respirar as névoas. 
 

Orientação para prevenção 
de Fogo e Explosão 
 

:  Não são necessárias medidas especiais.  
 

Medidas de higiene 
 

:  Despir/ retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 
produto.  
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7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Requisitos para áreas de 
armazenagem e recipientes 
 

:  Conservar unicamente no recipiente de origem.  
 

Informações suplementares 
sobre as condições de 
armazenagem 
 

:  Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco 
e bem ventilado.  
 

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

Utilizações específicas 
 

:  Nenhuma recomendação adicional 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Não contém substâncias com valores limite de exposição profissional. 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 
1907/2006: 

Nome da substância Utilização final Vias de 
exposição 

Possíveis danos 
para a saúde 

Valor 

Ammonium acetate 
No. CAS: 631-61-8 

Trabalhadores Inalação Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

911,56 mg/m3 

 Observações:DNEL 

 Trabalhadores Inalação Agudo - efeitos 
sistémicos 

5469,35 
mg/m3 

 Observações:DNEL 

 Trabalhadores Dérmico Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

10,34 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 

 Trabalhadores Dérmico Agudo - efeitos 
sistémicos 

62,04 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Inalação Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

449,56 mg/m3 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Inalação Agudo - efeitos 
sistémicos 

2674,16 
mg/m3 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Dérmico Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

5,17 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Dérmico Agudo - efeitos 
sistémicos 

31,02 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Oral Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

5,17 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 

 Consumidores Oral Agudo - efeitos 
sistémicos 

31,02 mg/kg 
bw/dia 

 Observações:DNEL 
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Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 
1907/2006: 

Nome da substância Compartimento Ambiental Valor 

Ammonium acetate 
No. CAS: 631-61-8 

Agua doce 3,08 mg/l 

 Água do mar 0,0308 mg/l 
 Estação de Patamento de esgoto 677 mg/l 
 Sedimento de água doce 2,51 mg / kg de 

peso seco (d.w.) 

 Sedimento marinho 0,251 mg / kg de 
peso seco (d.w.) 

 Solos 0,72 mg / kg de 
peso seco (d.w.) 

8.2 Controlo da exposição 

Medidas de planeamento 

Utilizar com uma ventilação de escape local. 

Proteção individual 

Proteção ocular/ facial :  Óculos de protecção/Protecção da face 
 

Protecção das mãos 
Observações : Usar luvas impermeáveis para o manuseamento de produtos 

químicos aprovadas pela CE. Tomar atenção à informação 
dada pelo produtor relativa à permeabilidade e ao tempo de 
afloramento, e às condições especiais de trabalho (tensão 
mecânica, duração do contacto).  

 
Proteção do corpo e da pele :  Vestuário de trabalho 

 
Protecção respiratória : Equipamento de respiração apenas quando se formam 

aerosol ou nevoeiro. 
 

Medidas de proteção :  Evitar o contacto com os olhos. 
Não respirar os vapores, aerossóis. 
Não respirar as névoas. 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : líquido 
 

Cor 
 

:  amarelo 
 

Odor 
 

:  insignificante 
 

Limiar olfativo 
 

:  não requerido  
 

Ponto de fusão 
 

: Decomposição: não 
Não aplicável  
 

Ponto de ebulição : aproximadamente 100 °C (1.013 hPa) 
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 Decomposição: não 

 
Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade 
superior 
 

: não determinado  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade 
inferior 
 

: não determinado  
 

Ponto de inflamação 
 

: 100 °C(1.013 hPa) 
Sem ponto de inflamação - medição feita até ao ponto de 
ebulição 
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: não determinado  
 

Temperatura de 
decomposição 
 

:  O produto não contém nenhum grupo químico que seja 
indicador de propriedades auto-reactivas, o valor estimado de 
SADT é inferior a 75ºC , e a energia exotérmica de 
decomposição é superior a 300 J/g.  
 

pH 
 

: 5 - 6,5 (20 °C) 
Concentração: 100 % 
 

Viscosidade 
Viscosidade, cinemático 

 
: não determinado  

 
Solubilidade(s) 

Hidrossolubilidade 
 

:  (20 °C) 
miscível  

 
Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: não determinado  
 

Pressão de vapor 
 

: não determinado  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 1,2 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Densidade relativa do vapor 
 

: não determinado  
 

Caraterísticas da partícula 
Tamanho da partícula 

 
: Não aplicável 

 

9.2 Outras informações 

Explosivos  
 

: Dados não disponíveis  
 

Propriedades comburentes 
 

: Dados não disponíveis  
 

Sólidos inflamáveis 
Indice de combustão 

 
: Não aplicável  
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Taxa de corrosão do metal 
 

: Dados não disponíveis  
 

Taxa de evaporação 
 

:  não determinado  
 

Energia mínima de ignição 
 

: não determinado 
 

Peso molecular 
 

: Dados não disponíveis 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

consultar secção 10.3 "Possibilidade de reacções perigosas" 

10.2 Estabilidade química 

Estável em condições normais. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Reações perigosas 
 

:  Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de 
utilização. 

10.4 Condições a evitar 

Condições a evitar 
 

: Nenhum conhecido. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 

Materiais a evitar 
 

:  Dados não disponíveis 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Não está previsto nenhum perigo quando fôr usado e manuseado como previsto. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 
1272/2008 

Toxicidade aguda 

Produto: 

Toxicidade aguda por via 
oral 
 

:  DL50 (Ratazana): > 2.000 mg/kg  
Método: 1999/45/CE 

 
Toxicidade aguda por via 
inalatória 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade aguda por via 
cutânea 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Corrosão/irritação cutânea 

Produto: 

Método : 1999/45/CE 
Resultado : Não provoca irritação da pele 
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Lesões oculares graves/irritação ocular 

Produto: 

Observações : não determinado 
 

Componentes: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Resultado : Risco de lesões oculares graves. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Resultado : Risco de lesões oculares graves. 
 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Mutagenicidade em células germinativas 

Produto: 

Genotoxicidade in vitro 
 

: Observações: Dados não disponíveis 

 
Mutagenicidade em células 
germinativas- Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 

 

Carcinogenicidade 

Produto: 

Carcinogenicidade - 
Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 
 

Toxicidade reprodutiva 

Produto: 

Toxicidade reprodutiva - 
Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 
 

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

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

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

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Toxicidade por dose repetida 

Produto: 
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Observações : Informação não disponível. 

 

Toxicidade por aspiração 

Produto: 

Dados não disponíveis 
 

11.2 Informações sobre outros perigos 

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Produto: 

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados 
como tendo propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o 
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o 
Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% 
ou superiores. 

 

Informações adicionais 

Produto: 

Observações : O produto não foi testado. A informação é derivada das 
características dos componentes individuais. 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

Produto: 

Toxicidade em peixes 
 

:  CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 1 - 10 mg/l 
Duração da exposição: 96 h 
Método: Directrizes do Teste OECD 203 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade para às 
algas/plantas aquáticas 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade em peixes 
(Toxicidade crónica) 
 

: Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade para os micro-
organismos 
 

: CI50 (lamas activadas): > 1.000 mg/l  
Ponto final: Toxicidade bacteriana (inibição respiratória) 
Duração da exposição: 3 h 
Método: Directrizes do Teste OECD 209 
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Componentes: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Avaliação eco-toxicológica 

Toxicidade aguda para o 
ambiente aquático 
 

:  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 

Toxicidade crónica para o 
ambiente aquático 
 

:  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Avaliação eco-toxicológica 

Toxicidade aguda para o 
ambiente aquático 
 

:  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 

Toxicidade crónica para o 
ambiente aquático 
 

:  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Toxicidade em peixes 
 

:  CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): > 200 mg/l 
Duração da exposição: 96 h 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos 
 

:  CE50 (Daphnia magna): > 100 mg/l 
Duração da exposição: 48 h 
 

Toxicidade para às 
algas/plantas aquáticas 
 

:  CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 17 mg/l 
Duração da exposição: 72 h 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Produto: 

Biodegradabilidade 
 

:  Tipo de Teste: aeróbio 
Resultado: Não rapidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade:  49 % 
Relacionado a: Carbono orgânico dissolvido (COD) 
Duração da exposição: 28 d 
Método: Directrizes do Teste OECD 301E 
 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Produto: 

Bioacumulação 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

12.4 Mobilidade no solo 

Dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Produto: 

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados 
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 persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito 

persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% 
ou superior. 
 

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Produto: 

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados 
como tendo propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o 
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o 
Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% 
ou superiores. 

 

12.7 Outros efeitos adversos 

Produto: 

Etapas e destino final no 
ambiente 
 

:  Dados não disponíveis 
 

Informações ecológicas 
adicionais 
 

:  Produto não contém Halogênio em ligação orgânica, que 
produza valor AOX. 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto :  Eliminar de acordo com os regulamentos locais. 
 

Embalagens contaminadas :  Considerar a reciclagem. 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Secção 14.1 a 14.5 . 
 
 

ADR   
 Nº ONU: UN 3082 
 

Designação do material 
perigoso::  

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, liquida, n.s.a.  

 Componente perigoso: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Classe 9 
 Risco primário: 9 
 Grupo de embalagem III 
 Nº perigo : 90 
 Observações Transporte permitido 
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ADN   
 Nº ONU: UN 3082 
 

Designação do material 
perigoso::  

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, liquida, n.s.a.  

 Componente perigoso: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Classe 9 
 Risco primário: 9 
 Grupo de embalagem III 
 Observações Transporte permitido 

 

RID   
 Nº ONU: UN 3082 
 

Designação do material 
perigoso::  

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, liquida, n.s.a.  

 Componente perigoso: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Classe 9 
 Risco primário: 9 
 Grupo de embalagem III 
 Nº perigo : 90 
 Observações Transporte permitido 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6. Precauções especiais para o utilizador 
 

Consultar esta Ficha de Segurança , secção 6 a 8 . 
 
14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI 
 

Transporte a granel não permitido , segundo código IBC 
 

Informações adicionais 
 Não classificado como perigoso para a classe 9 para quantidades <= 5 L / 5 Kg 
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SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

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

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 
e misturas perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

: Condições de limitação para as 
seguintes entradas devem ser 
consideradas: 
Número na lista 3  

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes (reformulação) 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Conselho que 
estabelece regras de controlo do comércio de 
precursores de drogas entre a Comunidade e países 
terceiros 
 

: Não banido e/ou restrito 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento 
europeu e o Conselho sobre a importação e exportação 
de produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

 

Outro regulamentação: 

Com excepção dos dados / regulamentos especificados neste capítulo , não estão disponiveis 
outras informações relativas a segurança, saúde e protecção ambiental. 
 

15.2 Avaliação da segurança química 

Para a substância descrita , ou para os ingredientes da preparação em questão, ainda não está 
disponivel resultado de Avaliação de Segurança Química (CSA) 

 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Texto completo das Demonstrações -H 

H318 : Provoca lesões oculares graves. 
H400 : Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410 : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros. 
H412 : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros. 

Texto completo das outras siglas 
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Aquatic Acute : Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático 
Aquatic Chronic : Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático 
Eye Dam. : Lesões oculares graves 

 

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via 
navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas 
por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana 
para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou 
tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de 
Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-
Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de 
x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de 
Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração 
associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; 
GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; 
IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a 
Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a 
Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da 
Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código 
Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; 
ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a 
Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal 
para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste 
(Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos 
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que 
não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado 
nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; 
NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à 
Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de 
Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre 
Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e 
Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de 
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de 
dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de 
Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na 
Tailândia;TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de 
Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito 
Bioacumulativos 

Informações adicionais 

Classificação da mistura: Procedimento de classificação: 

Eye Dam. 1 H318 Método de cálculo 

Aquatic Acute 1 H400 Com base em dados de produtos ou 
avaliação 

Aquatic Chronic 1 H410 Método de cálculo 
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Estas informações correspondem ao atual estágio do nosso conhecimento e pretendem ser uma 
descrição geral dos nossos produtos e suas possíveis aplicações. A Heubach não oferece 
garantias, expressas ou implícitas, quanto à precisão, adequação, suficiência da informação ou a 
liberdade de defeito e não assume qualquer responsabilidade em relação a qualquer uso desta 
informação. Qualquer usuário deste produto é responsável por determinar a adequação dos 
produtos da Heubach para sua aplicação particular. Nada incluído nestas informações renuncia a 
qualquer condição regida pelo Termos Gerais de Condições de Venda da Heubach, a menos 
que acordada entre as partes por escrito. Quaisquer direitos de propriedade intelectual / 
industrial existentes devem ser observadas. Devido a possíveis alterações em nossos produtos, 
em leis ou regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, o status de nossos produtos pode 
mudar. Fichas de Segurança, que fornecem as precauções de segurança que devem ser 
observados durante o manuseio ou armazenamento de produtos Heubach, estão disponíveis 
mediante solicitação e são fornecidos em conformidade com a legislação aplicável. Você deve 
obter e analisar as informações aplicáveis Ficha de Segurança antes de utilizar qualquer um 
desses produtos. Para obter informações adicionais, entre em contato Heubach. 

 
PT / PT 

 

 
 


