
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) n°1907/2006) 

Versão 1.3 (25/11/2014)  

LIMPA INTERIORES 

 

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

1.1 Identificador do produto Designação comercial:   
Nome do produto: LIMPA INTERIORES 
Código do produto: STARC.015.3 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Desengordurante de uso industrial 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

 STARC, 

210 Route Nationale 6 

69720 St BONNET DE MURE 

FRANCE  

Telefone: +33 4 72 93 33 04    Fax : 04 78 49 43 72. 

contact@starc.fr www.starceurope.fr 

Representante em Portugal: 

 

Rua da Restauração nº 400/412 R/C Dto. 

4050-501Porto 
geral@atlanticarwash.com  
Site: www.atlanticarwash.com 

1.4 Número de telefone de emergência: +33 (0)1 45 42 59 59 INRS / ORFILA   http://www.centres-
antipoison.net. BELGICA - Centro antivenenos: Tel 070 245 245 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação de substâncias ou misturas  

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações.  

Corrosão cutânea, Categoria 1A (Skin Corr. 1A, H314).  

Esta mistura não apresenta risco físico. Consulte as recomendações quanto aos outros produtos 
presentes no local.  

Esta mistura não apresenta risco ambiental. Não há danos ambientais conhecidos ou previsíveis sob 
condições normais de uso. 

2.2 Elementos do rótulo 

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações.  

Pictogramas de perigo: 

 

GHS05 

Palavra-sinal:  Perigo. 

Advertências de perigo:  

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
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Recomendações de prudência- Prevenção:  

P260 - Não respirar os vapores.  

P280- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

Recomendações de prudência- intervenção:  

P301 + P330 + P331 Em caso de ingestão: enxaguar a boca. Não provocar o vómito. 

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente 
toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 

 P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso 
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.  

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

Conselhos de prudência- eliminação: 

 P501- Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduo perigoso. 

2.3 Outros perigos  

Esta mistura não contém substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC >= 0.1% publicada pela 
Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) de arco com o artigo 57 do        REACH: 
http://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table. 

O produto não satisfaz os critérios PBT ou mPmB de acordo com o Reg. nº1907/2006, anexo XIII 

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes  

Constituinte(s) CE 1272/2008 Nota  % 

CAS: 69011-36-5  

EC: 500-241-6 

 ISOTRIDECANOL,etoxilado (1-2.5 

moles etoxiladas) 

GHS07, GHS05  

Dgr 

 Acute Tox. 4, H302  

Eye Dam. 1, H318  

 1 <= x % < 2.5 

CAS: 10378-23-1 

 

EDTA tetrasodio, sal dihidratado 

GHS07, GHS05  

Dgr 

 Acute Tox. 4, H302  

Eye Dam. 1, H318  

 1 <= x % < 2.5 

INDEX: 011-002-00-6 

 CAS: 1310-73-2 

 EC: 215-185-5 

 REACH: 01-2119457892-27 

Hidróxido de sódio 

GHS05  

Dgr  

Skin Corr. 1A, H314  

[1]   0 <= x % < 1 

CAS: 102-71-6 

 EC: 203-049-8 

2,2,2-nitrilotrietanol (trietanolamina) 

GHS05  

Dgr  

Eye Dam. 1, H318  

 

[1]   0 <= x % < 1 
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Informação sobre a composição: [1] Substância para a qual existem valores limite de exposição no 
trabalho. 

 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros  

De uma forma geral, em caso de sintomas persistentes, consulte sempre um médico.  

NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente. 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Contacto com os olhos: enxaguar os olhos imediata e cuidadosamente com água durante 15 minutos 
mantendo as pálpebras abertas. Qualquer que seja o estado inicial consultar um oftalmologista e 
mostrar-lhe o rótulo. 

Contacto com a pele: remova imediatamente vestimentas sujas ou respingadas. Observe se ficou 
produto entre a pele e as vestimentas, relógio, sapatos, etc. Quando a zona contaminada é extensa e/ou 
se aparecerem lesões cutâneas, é necessário consultar um médico ou transferir o paciente para um 
hospital. 

Ingestão: Não lhe dar nada a absorver pela boca. Procure imediatamente atenção médica, mostrando o 
rótulo.  

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

 Nenhuma informação disponível. 

 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

 Nenhuma informação disponível. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios  

Não inflamável. 

5.1 Meios de extinção 

Nenhuma informação disponível. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Um incêndio produzirá frequentemente fumos negros espessos. A exposição aos produtos de 
decomposição pode comportar perigos para a saúde. Não respirar os fumos.  

5.3 Recomendação para o pessoal de combate a incêndios 

Nenhuma informação disponível. 

 

SECÇÃO 6:  Medidas a tomar em caso de fugas acidentais  

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  

Consulte as medidas de proteção descritas nas secções 7 e 8. 

Para pessoas não bombeiros: 

Evitar o contato com a pele e os olhos. 

Para bombeiros:  

Usar equipamentos de proteção individual apropriados (consultar a secção 8). 

6.2 Precauções a nível ambiental  

Conter e recolher o material da fuga com materiais absorventes não combustíveis, por exemplo: areia, 
terra, vermiculite, terra diatomácea nos contentores para a eliminação dos detritos. Impedir qualquer 
penetração contaminação de esgotos ou cursos de água.  
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

Neutralizar com um produto descontaminante ácido. 

Em caso de contacto com o solo, e após remoção do produto com material absorvente inerte e não 
combustível, lavar abundantemente com água a superfície contaminada. Lavar de preferência com um 
detergente, evitar o uso de solventes. 

 6.4 Remissão para outras secções  

Nenhuma informação disponível. 

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem  

As exigências quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalações onde a mistura é 
manuseada. 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro  

Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho.  

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

Assegurar a existência de chuveiros de segurança e de lava olhos de segurança nas oficinas ou nos locais 
onde manipulem de forma regular o produto. 

Medidas para prevenir incêndios e explosões:  

Impedir o acesso a pessoal não autorizado. 

Equipamentos e procedimentos recomendados: 

Para proteção individual consulte a secção 8. 

Respeitar as precauções indicadas no rótulo e a legislação de proteção aplicável no trabalho. 

Equipamentos e procedimentos proibidos: 

Não fumar, comer e beber nos locais de trabalho. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  

Nenhuma informação disponível. 

Embalagem: 

Conservar unicamente no recipiente de origem ou em embalagem de material idêntico. 

7.3 Utilizações finais específicas 

 Nenhuma recomendação específica para uso final. 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual 

 8.1 Parâmetros de controlo  

Valores limites de exposição profissional: 

Substância CAS VLE-MP VLE-CD Base legal 

Hidróxido de sódio 1310-73-2  2mg/m3 NP 1796:2007 

Trietanolamina 102-71-6 5 mg/m3  NP 1796 

VLE - CD Limite de exposição de curta duração: valor-limite acima do qual não devem ocorrer exposições e referente a um período 
de 15 minutos, exceto quando houver especificação em contrário VLE - MP Média ponderada no tempo (limite de exposição de 
longa duração): medido ou calculado em relação a uma média ponderada no tempo para um período de referência de oito horas 

8.2 Controlo de exposição 

Medidas de proteção individual, tais como equipamentos de proteção individual 
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Sinalética obrigatória de uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s): 

 

Use equipamento de proteção pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutenção adequada. 
Mantenha o equipamento de proteção pessoal num local limpo, longe da área de trabalho. Nunca 
como, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusá-las. 
Assegure-se que haja ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.  

Proteção dos olhos/cara: 

Evitar o contacto com os olhos.  

Em caso de grande perigo, proteja a face com uma mascara protetora de face. Óculos de correção de 
visão não são considerados como proteção. Em instalações onde o produto é manuseado regularmente, 
tem que haver locais adequados para lavagem dos olhos. 

Proteção das mãos:  

Use luvas de proteção adequadas em caso de contato repetido ou prolongado com a pele. Use luvas de 
proteção adequadas resistentes a agentes químicos de acordo com a norma EN 374. As luvas devem ser 
escolhidas de acordo com a aplicação e a duração de uso no posto de trabalho. As luvas devem ser 
escolhidas de acordo com sua adequação para o posto de trabalho específica: como podem ser 
manuseados outros produtos químicos, são exigidos proteções físicas (cortes, perfurações, proteção 
térmica); exige-se um nível de destreza.  

Material:  

-latex natural 

-NBR (borracha de nitrilo- copolimero butadieno-acrilonitrilo) 

-PVC (policloreto de vinilo) 

-Borracha de butilo (copolimero isobutilo-isopreno) 

Características recomendadas: 

- Luvas impermeáveis conforme a norma EN374. 

Proteção do corpo:  

Evitar o contacto com a pele. 

Usar roupas de proteção apropriadas. Usar roupas de proteção apropriadas e em particular um fato-
macaco e botas. Estas roupas serão mantidas em bom estado e limpas depois do uso. Roupa de trabalho 
usadas pelos funcionários devem ser lavadas regularmente. Depois de contato com o produto, todas as 
partes do corpo que tenham sido atingidas têm que ser lavadas. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  

Informações gerais: 

Estado físico: Líquido fluido 

Informações referentes à saúde, à segurança e ao ambiente: 

pH: 13.00, base forte 

Ponto de inflamação: não abrangido 
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Pressão de vapor (50°C): não abrangido 

Densidade: >1 

Hidrossolubilidade: Diluível 

9.2. Outras informações 

Nenhuma informação disponível. 

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade  

Nenhuma informação disponível. 

10.2 Estabilidade química 

Estável em condições normais de armazenamento e uso (consultar secção 7). 

10.3 Possibilidade de reações perigosas  

Nenhuma informação disponível. 

10.4 Condições a evitar  

Evitar: 

-congelação 

 

10.5 Materiais incompatíveis 

 Manter afastado de ácidos.  

10.6 Produtos de decomposição perigosos  

Nenhuma informação disponível. 

 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Pode provocar lesões cutâneas irreversíveis, tais como necrose  da epiderme e da derme após uma 
exposição de 3 minutos. 

As reações corrosivas são caracterizadas por ulcerações e sangramentos. E após 14 dias observa-se 
descoloração e esbranquiçamento da pele, zonas sem pelos e com cicatrizes. 

11.1.1. Substâncias 

 Toxicidade aguda 

Hidróxido de sódio CAS: 1310-73-2 

Via oral: DL50 > 325 mg/kg Espécies: rato 

EDTA tetrasódio sal dihidratado CAS10378-23-1 

Por via oral 300<DL50<=2000mg/kg 

11.1.2. Mistura 

Corrosão/irritação cutânea: 

A classificação de corrosivo foi baseada no valor extremo de pH. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica  

12.1 Toxicidade 

12.1.2. Mistura 

Nenhuma informação disponível sobre a toxicidade aquática da mistura. 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Sem dados disponíveis. 

12.3 Potencial de bioacumulação  

Sem dados disponíveis. 

12.4. Mobilidade no solo  

Sem dados disponíveis. 

 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB  

Sem dados disponíveis.  

12.6. Outros efeitos adversos  

Sem dados disponíveis. 

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação  

A gestão dos resíduos do produto e da sua embalagem deve ser realizada em conformidade com a 
diretiva 2008/98/CE. 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Não permitir que alcance sistemas de esgotos, e cursos de água.  

Produto:   

A gestão dos resíduos é feita sem ameaçar a saúde humana, sem causar danos ao meio ambiente e em 
especial sem risco para a água, ar, solo, plantas ou animais. Reciclar ou eliminar de acordo com a 
legislação em vigor, de preferência por um coletor ou por uma empresa especializada. Não contaminar o 
solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente 

Embalagens contaminadas:   

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente. Enviar para uma 
empresa de recolha especializada. 

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte  

Transportar o produto conforme as disposições do ADR –terrestre por estrada, RID- Transporte terrestre 
ferroviário, IMDG- Transporte marítimo, ICAO-TI/IATA -Transporte por via aérea. 

14.1 Número ONU  

3266 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU  

ONU3266=LIQUIDO INORGÂNICO CORROSIVO, ALCALINO, NSA (HIDROXIDO DE SÓDIO) 

 

 

 

 

 



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) n°1907/2006) 

Versão 1.3 (25/11/2014)  

LIMPA INTERIORES 

 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:  

Classificação 

 

8 

14.4 Grupo de embalagem:  

II 

14.5 Perigos para o ambiente:  

- 

14.6 Precauções especiais para o utilizador: 

ADR/RID Classe Código Nº Etiqueta Ident LQ Dispo EQ Cat Túnel 

 8 C5 II 8 80 1L 274 E2 2 E 

 

IMDG Classe 2ºEtiq Nº LQ Ems Dispo EQ 

 8 - II 1L F-A, S-B 274 E2 

 

IATA Classe 2ºEtiq Nº Passageiro Cargo Cargo Cargo nota EQ 

 8 - II 851 1L 855 30L A3 A803 E2 

 8 - II Y840 0.5L - - A3 A803 E2 

Para quantidades limitadas, consulte a parte 2.7 do OACI/IATA e o capítulo 3.4 do ADR e do IMDG.  

Para quantidades excluídas, consulte a parte 2.6 do OACI/IATA e o capítulo 3.5 do ADR e do IMDG. 

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

Nenhum dado disponível. 

 

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO  

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente - Informações relativas à classificação e etiquetagem apresentada na secção 2:  

As regulamentações seguintes foram tidas em conta: 

-Regulamento CE nº1272/2008 alterado pelo regulamento UE nº 618/2012 

-Regulamento CE nº1272/2008 alterado pelo regulamento UE nº758/2013 

Informações relativas à embalagem: 

 Sem dados disponíveis.  

 Disposições particulares:  

Sem dados disponíveis.  
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15.2. Avaliação da segurança química 

 Sem dados disponíveis. 

 

SECÇÃO 16: Outras informações  

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de 
segurança baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais 
como comunitárias. A mistura não pode ser utilizada para outros usos senão os especificados na secção 
1 sem que se tenha obtido previamente instruções de manuseio por escrito. É da responsabilidade do 
utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as 
regulamentações locais. As informações contidas nesta folha de dados de segurança devem ser 
entendidas como uma descrição das exigências relativas à mistura e não como uma garantia de suas 
propriedades. 

 Texto completo das frases H e EUH mencionado na secção 3:  

H302- Nocivo por ingestão. 

H314- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  

H318-Provoca lesões oculares graves. 

Abreviações:  

ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas. 

IMDG: Marítima Internacional de Produtos Perigosos. 

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo. 

ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil 

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea. 

GHS05: Corrosão 

 


