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

1.1 Identificador do produto Designação comercial:  

Nome do produto: Gel Hidro Alcoólico/ Hidro Gel Alcoólico 
Código do produto: 2018 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Uso profissional. 

Tipo de biocida: preparação líquida, pronta a usar 

Tipo de produto: TP1, Produto destinado à higiene Humana 

Utilização: Solução hidro alcoólica para a desinfeção de mãos. 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 
STARC SARL, 210 Avenue Charles de Gaulle – 69720 Saint Bonnet de Mure - France  
Telefone: +33 4 72 93 33 04 Fax: 04 78 49 43 72. 
Email: contact@starc.fr         Site : www.starceurope.fr 

1.4 Distribuidor em Portugal: 

ACW, Lda 
Rua da Restauração nº 400. 4050-501Porto 
Email: geral@atlanticarwash.com    Site : www.atlanticarwash.pt 
Número de telefone de emergência: Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808 250 250 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação de substâncias ou misturas 

2.2 De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações. 
Líquido inflamável / Categoria 2 ((Flam. Liq. 2, H225) Irritação ocular / Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319)  
Esta mistura não apresenta perigos para o meio ambiente, nas condições normais de utilização. 

2.3 Elementos do rótulo 
A mistura é um produto de uso biocida (ver ponto 15). 
De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações 
Pictogramas de perigo: 

 

GHS02 GHS07 
Menções de aviso. 

PERIGO 
Menções de perigo e informações adicionais sobre os perigos. 

H225: Líquido e vapores inflamáveis 
H319: Provoca uma severa irritação dos olhos 
Conselhos de prudência-Prevenção 

P210: Manter fora do alcance do calor/faíscas/chamas/superfícies quentes - Não fumar  
P273: Evitar libertação para o ambiente. 
Conselhos de prudência- Intervenção: 

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.  
Continue a enxaguar. 
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
Conselhos de prudência –Eliminação: 

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduo perigoso. 
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2.4 Outros perigos 

Esta mistura não contém substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC >= 0.1% publicada 

pela Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) de acordo com o artigo 57 do REACH: 

http://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table. Nenhum outro perigo foi identificado atualmente que 

seja do nosso conhecimento (não são aplicáveis os critérios de PBT ou vPvB, conforme o anexo 

XIII do regulamento REACH(CE) nº1907/2006. 

 

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1 Substâncias  

Composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Texto completo da frase H: ver ponto 16. 

(1) Substância para a qual existem valores limites de exposição no local de 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 

Em caso de inalação: ir para o ar livre em caso de inalação massiva. Procure um medico se os 

sintomas persistirem. 

Em caso de contacto com os olhos: lavar abundantemente com água limpa durante 15 minutos 

mantendo as pálpebras abertas. Qualquer alteração, dor ou irritação, consultar um 

oftalmologista. 

Em caso de ingestão: Procure um médico, mostrando o rótulo. Não provocar o vómito, não 

ingerir líquidos. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Nenhum dado disponível. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Pedir conselho a um centro de antiveneno. 
 

 

 

 

Identificação (CE) 1272/2008 Nota % 

CAS: 64-17-5 
CE: 200-578-6 

Álcool etílico 

GHS07, GHS02 
Dgr 
Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H31 

(1) 50<=x%<100 

 
CAS: 56-81-5 

EC: 200-578-6 

N° REACH: 01-2119471987-18 

Glicerina 

  

(1) 

 

2.5<=x%<10 

 

http://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table
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SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios  

Inflamável 

Pó químico, dióxido de carbono e outros gases extintores são adequados para pequenos 

incêndios. 

5.1 Meios de extinção 

Arrefecer as embalagens na proximidade das chamas para evitar riscos de explosão de 

recipientes sobre pressão. 

Meios de extinção apropriados 

Em caso de incêndio utilizar: 

 Água pulverizada 

 Água com aditivo AFFF 

 Halogénios 

 Espuma 

 Pós polivalentes ABC 

 Pós BC 

 Dióxido de carbono (CO2)  

Meios de extinção não apropriados: 

 Jato de água 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Um incêndio produzira uma nuvem de fumo espessa. A exposição aos produtos de 

decomposição pode apresentar riscos para a saúde. Não respirar o fumo. 

Em caso de incêndio, podem formar-se as seguintes substâncias: 

Monóxido de carbono (CO) 

Dióxido de carbono (CO2) 

5.3 Recomendação para o pessoal de combate a incêndios 

Use equipamento de respiração independente (aparelho de proteção respiratória autónoma).  
 

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. Evitar o contacto com a pele e 

com 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. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Utilizar um material absorvente inerte e depois lavar com água abundante. 

6.4 Remissão para outras secções 

Nenhuma informação disponível. 
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

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

contaminado antes de reutilizar. 

Medidas para prevenir incêndios: 

Manipular em zonas bem ventiladas. 

Impedir a concentração de vapores inflamáveis no ar e evitar concentrações superiores aos 

valores limites de exposição profissional. Evitar a acumulação de cargas electroestáticas com 

ligações à terra. A mistura pode adquirir carga electroestática. 

Utilizar calçado e roupa antiestética e realizar as operações com materiais não condutores. 

Utilizar o produto em locais desprovidos de qualquer chama nua ou fontes de ignição, e utilizar 

equipamento elétrico protegido. Manter as embalagens bem fechadas e afastadas de fontes de 

calor, faíscas e de chamas desprotegidas. 

Não fumar. 

Proibir o acesso às pessoas não autorizadas. 

Equipamentos e procedimentos recomendados: 

Para a proteção individual, veja secção 8. 

Cumprir as precauções indicadas na etiqueta e os regulamentos de proteção de trabalho. Evitar 

o contacto com os olhos. 

Equipamentos e procedimentos proibidos: 

É proibido fumar, comer e beber nas áreas onde esta mistura é usada. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Nenhum dado adicional disponível. 

Armazenamento 

Conservar sempre em embalagens bem fechadas, em ambiente seco e bem ventilado. Conservar 

afastado de fontes de ignição, calor e luz solar direta. Não fumar. 

Evitar a acumulação de cargas electroestáticas. 

Embalagem 

Conservar em embalagens de material idêntico às de origem. Material de acondicionamento 

apropriado: polietileno 

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

Nenhum dado disponível. 
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SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

Valores limites de exposição profissional: 

 

Componentes com valores limite a monitorizar no local de trabalho: 

 
Nome, CAS VLE -MP(ppm) Fonte 

Etanol, CAS 64-17-5 1000 NP 1796 

 

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 (exceto quando houver 

especificação em contrário) 
 

8.2 Controlo de exposição Medidas de proteção individual 

Pictograma obrigatório de uso de equipamentos de proteção individual: 
 

 

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 coma, 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. Utilizar proteção ocular concebidas para proteger projeções de 

líquido. Antes de qualquer manipulação é necessário usar óculos de proteção conforme a norma 

EN 166. 

Em caso de perigo, utilizar viseira facial para proteção. 

A utilização de óculos de correção não constitui proteção. 

Aos portadores de lentes de contacto recomenda-se a utilização de óculos de correção (podem 

estar expostos a vapores irritantes). 

Colocar fontes de lavagem de olhos nos locais de manipulação constante do produto.  

Proteção do corpo: 

Usar vestuário de trabalho regularmente lavado. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Informações gerais: 

Estado físico: Líquido 

Informações importantes relativas à saúde, à segurança e ao ambiente: pH: não disponível  

Ponto/intervalo de ebulição: >35ºC 

Ponto de inflamação: 19ºC 

Pressão de vapor (50ºC): não disponível 

Hidrosolubilidade: Diluível  

Densidade: 0.86 

9.2. Outras informações 

Nenhuma informação disponível. 
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

Nenhum dado disponível. 

10.2 Estabilidade química 

Estável nas condições de manipulação e armazenamento recomendadas no ponto 7. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Nenhum dado disponível. 

10.4 Condições a evitar 

Remover todos os equipamentos que produzam chama ou que provoquem temperaturas 

elevadas em superfícies metálicas.  

Evitar: 

-Acumulação de cargas electroestáticas 

-Aquecimento 

-Calor 

-chamas e superfícies quentes 

-Gelo 

Não misturar com outros produtos. 

10.5 Materiais incompatíveis 

Manter afastado de agentes oxidantes fortes e agentes redutores fortes. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

A decomposição térmica pode gerar: monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2).  
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Pode provocar efeitos irreversíveis nos olhos, tais como irritação ocular que é reversível após 

um período de observação de 21 dias. 

11.1.1 Substâncias toxicidade aguda 

Glicerina CAS 56-81-5 

Por via oral: DL50=12000mg/kg, espécie: rato 

Por via cutânea: DL50>10000 mg/kg espécie: coelho por inalação: CL50>0.57mg/l espécie: 

rato 

Álcool etílico CAS 64-17-5 

Por via oral: DL50=6200mg/kg, espécie: rato, OCDE Linha diretriz 401 (toxicidade aguda por 

via oral) Por inalação: CL50=50mg/m3 espécie: rato, OCDE Linha diretriz 403 (toxicidade 

aguda por inalação)  

Lesões oculares graves/irritação ocular: 

Álcool etílico CAS 64-17-5: OCDE Linha diretriz 405 (efeito irritante corrosivo agudo sobre 

os olhos) 

11.1.2 Mistura 

Nenhuma informação toxicológica disponível sobre a mistura. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

12.1.1 Substâncias 

Glicerina CAS56-81-5 

Toxicidade para os peixes: CL50 = 54000 mg/l Espécie: Oncorhynchus mykiss Duração da 

exposição: 96 h Toxicidade para os crustáceos: CE50 > 10000 mg/l Espécie: Daphnia magna 

Duração da exposição: 24 h 

12.1.2 Mistura 

Nenhuma informação toxicológica aquática disponível sobre a mistura. 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Glicerina CAS56-81-5 

Biodegradação: nenhum dado disponível sobre a degradabilidade, a substância é considerada 

como não se degradar rapidamente. 

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 

Eliminação de acordo com os regulamentos locais em vigor, em particular as disposições da 

Diretiva 2008/98 / CE. 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Não derrame o produto em esgotos ou cursos de água. 

Resíduos do Produto: 

Reciclar ou eliminar conforme a legislação em vigor, de preferência para um coletor ou uma 

empresa acreditada. 

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não eliminar os resíduos no meio ambiente. 

Embalagens contaminadas: 

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente. Enviar para 

uma empresa de recolha de resíduos especializada. 

Códigos de resíduos: 

Referência aos regulamentos em vigor 2014/955/CE, Diretiva 2008/98/CEE 

16 05 08* Produtos químicos de origem orgânica à base ou contendo substâncias perigosas 
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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 

1193 

14.2. Designação oficial de transporte 

UN1993=LíQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (álcool etílico) 

14.3. Classificação de perigos para o transporte: 

Classe 3 

14.4. Grupo de embalagem 

II 

 

14.5. Perigo para o meio ambiente 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

 

Para as quantidades limitadas consultar o ADR e IMDG capítulo 3.4 e IATA parte 2.7 

Para as quantidades excetuadas ver ADR e IMDG capítulo 3.5 e IATA parte 2.6 

14.7 Lista de matérias sob regulamentação ADR 

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 consideradas: 

-Regulamento CE nº1272/2008 alterado pelo regulamento UE nº 2018/1480 (ATP 13) 

-Regulamento CE nº1272/2008 alterado pelo regulamento UE nº 2019/521 (ATP 12) 

Informações relativas à embalagem: 

Nenhum dado disponível 

Disposições particulares: 

Nenhum dado disponível 

Etiquetagem biocidas (Regulamento 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 

1849/2006, 1451/2007 e diretiva 98/8/CE): 

Álcool etílico, CAS64-17-5: 766.32 g/kg (tipo de produto: 01, higiene humana) 

 

15.2. Avaliação da segurança química 

Nenhum dado disponível 
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SECÇÃO 16: Outras informações 

As condições de trabalho não são conhecidas nem controladas. As informações estão 

baseadas no 

conhecimento atual e na legislação em vigor e descrevem o produto relativamente à saúde, 

segurança e 

ambiente. As informações não representam qualquer garantia das propriedades do 

produto. Esta mistura 

não deve ser utilizada para outros fins que não os descritos no ponto 1. É da 

responsabilidade do utilizador 

garantir a aplicação de todas as medidas de proteção e cumprimento dos regulamentos em 

vigor. 

Redação das frases H e P constantes do ponto 3: 

H225 Líquido e vapores muito inflamáveis H319 Provoca uma severa irritação dos olhos 

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. OACI: Organização Internacional 

da Aviação Civil 

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

férrea. 

 

 


