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SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA  
  
1.1  Identificador do produto   
 
Nome do produto  RENOLIT ALKORPLUS 81141  
  
1.2  Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas   
 
Utilizações recomendadas  Primários   
 
Utilizações desaconselhadas  Não existe informação disponível   
 
1.3  Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança   
 
Informações da Empresa  RENOLIT Belgium NV 

Industriepark De Bruwaan 9 
B-9700 Oudenaarde 
Belgium   

 
Telephone  +32 5533 9711   
 
Fax  +32 5531 9650   
 
Para informações suplementares, é favor contactar:   
 
Email endereço  renolit.belgium@renolit.com   
 
1.4  Número de telefone de emergência   
 
Número de telefone de emergência  . (24 horas, 7 dias)   
 
SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS  
  
2.1  Classificação da substância ou mistura   
 
REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008   
 
Asp. Tox. 1; H304   
STOT SE 3; H336   
Aquatic Chronic 3; H412   
Flam. Liq. 3; H226   
  
Classificação de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE   
 
Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16 
  
Xn - Nocivo   
R10 - R52/53 - R65 - R66 - R67   
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2.2  Elementos do rótulo   
 

  
  
Palavra-sinal 
PERIGO   
 
Advertências de perigo 
H226 - Líquido e vapor inflamáveis 
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens 
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros   
EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida   
  
Recomendações de prudência 
P210 - Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar 
P280 - Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial 
P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico 
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 
P501 - Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos   
 
2.3  Outras informações   
 
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Pode causar uma irritação dos olhos. Pode causar uma irritação do aparelho 
respiratório.  
 
Esta preparação não contem substâncias consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT). Esta 
preparação não contem substâncias consideradas por serem muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).   
 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  
  
3.2  Misturas   
 
  

Nome Químico  No. CE  No. CAS  Peso por 
cento  

Classificação 
(67/548)  

Classificação (Reg. 
1272/2008)  

Numero de 
inscrição REACH 

Hydrocarbons, C9-
C11, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatics  

919-857-5  -  25-50  R10  
Xn; R65  

R66  
R67  

Flam. Liq. 3 (H226) Asp. 
Tox. 1 (H304) STOT SE 3 

(H336)  

dados não 
disponíveis  

Hydrocarbons, C9-
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%)  

919-446-0  -  10-25  R10  
Xn; R65  

R66  
R67  

N;R51/53  

Flam. Liq. 3 (H226) Asp. 
Tox. 1 (H304) Aquatic 

Chronic 2 (H411) STOT SE 
3 (H336)  

dados não 
disponíveis  

  
Para o texto completo das frases R e advertências H ver Secção 16   
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SECÇÃO 4. PRIMEIROS SOCORROS  
  
4.1   Descrição das medidas de primeiros socorros   
 
Contacto com os olhos  Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras durante 

15 minutos pelo menos. Se surgirem sintomas, consulte um médico.   
 
Contacto com a pele  Lavar imediatamente com sabão e bastante água removendo todo o vestuário e sapatos 

contaminados. Se surgirem sintomas, consulte um médico.   
 
Ingestão  Uma opinião médica imediata é requirida. NÃO provocar vómitos. Nunca dar nada pela 

boca a uma pessoa inconsciente. lavar a boca com água e dar a beber 100-300 ml de 
água.   

 
Inalação  Retirar o paciente da zona de exposição, mantê-lo aquecido e em repouso. Se surgirem 

sintomas, consulte um médico.   
 
4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados   
 
Sintomas principais  Perigo de aspiração se for engolido - pode entrar nos pulmões e causar danos. Contacto 

com os olhos pode causar irritação. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação 
dos vapores. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.   

 
4.3  Indicação de atenção medical imediata e tratamento especial necessário   
 
Indicações para o médico  Tratar de acordo com os símptomas.   
 

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS  
5.1  Meios de extinção   
 
Meios adequados de extinção 
água pulverizada, pó químico, dióxido de carbono (CO2) ou espuma   
 
Meios de extinção que, por razões de segurança, não devam ser utilizados 
NÃO UTILIZAR jactos de água.   
 
5.2  Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura   
 
Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. A maioria dos vapores é mais pesada do que o ar.  Alastram ao longo do 
solo e acumulam-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques). Pode exalar fumos tóxicos, num fogo: Monóxido 
de carbono, Dióxido de carbono (CO 2), Hidrocarbonetos.   
 
5.3  Recomendações para o pessoal de combate a incêndios   
 
Como em qualquer incêndio, utilizar vestuário de protecção total e aparelho de respiração autónomo. Arrefecer os contentores / 
tanques pulverizando com água.   
 

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS  
  
6.1  Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência   
 
Cortar todas as fontes de ignição. Assegurar ventilação adequada. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas de 
precaução contra descargas estáticas. Evitar de respirar os vapores ou as névoas. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Pôr 
luvas/fato de protecção e uma protecção dos olhos/facial.  
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6.2  Precauções a nível ambiental   
 
Evitar a libertação para o ambiente. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento 
não pode ser controlada.   
 
6.3  Métodos e materiais de confinamento e limpeza   
 
Absorver com terra, areia ou outro material não-combustível e transferir para recipientes para eliminação posterior. Utilizar apenas 
ferramentas antichispa.   
 
Depois de limpar, lavar os resíduos com água   
 
6.4  Referência a outras secções   
 
Ver Secção 8. Ver também secção 13   
 

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM  
  
7.1  Precauções para um manuseamento seguro   
 
Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Assegurar ventilação adequada. Tomar medidas de 
precaução contra descargas estáticas. Evitar de respirar os vapores ou as névoas. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar 
equipamento pessoal de protecção. Para a protecção individual ver a secção 8.   
 
Não coma, beba ou fume no decorrer do trabalho Lavar cuidadosamente após manuseamento   
 
7.2  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades   
 
Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Guardar longe da luz do sol direta. Manter apenas no recipiente/embalagem 
original em local fresco e bem ventilado temperatura de armazenamento 0 - 35 °C   
 
7.3  Utilizações finais específicas   
 
Primários   
 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL  
  
8.1  Parâmetros de controlo   
  
Nível derivado de exposição sem 
efeitos (DNEL)  

Não existe informação disponível.   

 
Concentração previsivelmente sem 
efeitos (PNEC)  

Não existe informação disponível.   

 
Controlo da exposição   
 
Controlos técnicos adequados  Providenciar ventilação adequada, incluindo aspiração local apropriada, para assegurar 

que não se excedem os valores-limite de exposição ocupacional.   
 
Protecção individual   
 Protecção dos olhos  Óculos de segurança bem ajustados (EN 166).   
 Protecção das mãos  Luvas de protecção (EN 374).   
 Protecção do corpo e da pele  Roupa com mangas compridas. Botas de plástico ou borracha.   
 Protecção respiratória  No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado (BS EN 

14387:2004+A1).   
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Medidas de higiene  Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança   
 
Controlo da exposição ambiental  Evitar a libertação para o ambiente. As autoridades locais devem ser avisadas se uma 

quantidade importante de derramamento não pode ser controlada.   
 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  
  
9.1  Informações sobre propriedades físicas e químicas de base   
 Estado físico  Líquido   
 Odor  Solvente   
 Cor  preto   
 Limiar olfactivo  Não existe informação disponível   
  
Propriedade  Valores    Observações  • Métodos    
pH    não aplicável    
Ponto de fusão/congelação    Não existe informação disponível    
Ponto de congelação    Não existe informação disponível    
Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição  

130  °C   
 

   

Ponto de inflamação   35  °C       
Taxa de evaporação    Não existe informação disponível    
Inflamabilidade (sólido, gás)    Não aplicável    
Limites de inflamabilidade no ar        
 limite de inflamabilidade superior  7.0 (%v/v)      
 limite de inflamabilidade inferior  0.5 (%v/v)       
Pressão de vapor  27    hPa @ 20 °C    
Densidade do vapor    Não existe informação disponível    
Densidade relativa    Não existe informação disponível    
Hidrossolubilidade    não miscível    
Solubilidade noutros dissolventes    Não existe informação disponível    
Coeficiente de partição: n-
octanol/água  

 
 

Não existe informação disponível    

Temperatura de auto-ignição  315  °C       
Temperatura de decomposição    Não existe informação disponível    
Viscosidade, cinemático    Não existe informação disponível    
Viscosidade, dinâmico    Não existe informação disponível    
  
 Propriedades explosivas  Pode formar misturas explosivas com o ar.   
 Propriedades oxidantes  não aplicável   
  
9.2  Outras informações   
 
 Ponto de amolecimento  Não existe informação disponível   
 Peso molecular  Não existe informação disponível   
 Conteúdo COV (compostos 

orgânicos voláteis ) (%)  
450 g/L   

 Densidade  0.88 g/cm3   
 Densidade da massa  Não existe informação disponível   
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SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  
  
10.1  Reactividade   
 
dados não disponíveis.   
 
10.2  Estabilidade química   
 
Estável em condições normais.   
 
10.3  Possibilidade de reacções perigosas   
 
Não existe informação disponível.   
 
10.4  Condições a evitar   
 
Calor, chamas e faíscas   
 
10.5  Materiais incompatíveis   
 
Não existe informação disponível   
 
10.6  Produtos de decomposição perigosos   
 
Pode exalar fumos tóxicos, num fogo: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO 2), Hidrocarbonetos.   
 

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA  
  
11.1  Informações sobre os efeitos toxicológicos   
 
Toxicidade aguda   
 

Nome Químico  LD50 Oral  LD50 Dermal  CL50 Inalação  
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

> 5000 mg/kg (rat)  > 5000 mg/kg (rat)  > 4951 mg/l/4h (rat)  

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-

25%)  

> 5000 mg/kg (rat)  > 2000 mg/kg (rat)  -  

  
Corrosão/irritação cutânea  Pode causar uma irritação da pele.   
 
Lesões Graves/Irritação Ocular  Pode causar uma irritação dos olhos.   
 
Sensibilização Respiratória ou 
Cutânea  

Não classificado.   

 
Mutagenicidade  Não classificado.   
 
Carcinogenicidade  Não classificado   
  
Toxicidade reprodutiva  Não classificado.   
 
STOT - Exposição isolada  Pode causar sonolência e vertigens.   
 
STOT - Exposição repetida  Não classificado   
 
Perigo de aspiração  Pode ser fatal se for engolido e se entrar nas galerias de ventilação.   
 
Outras informações  Não existe informação disponível.   
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SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA  
  
12.1  Toxicidade   
 

Nome Químico  Toxicidade em algas  Toxicidade em peixes  Toxicidade em dáfnias e outros 
invertebrados aquáticos  

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-

25%)  

-  -  EC50: 10 mg/l (Daphnia)  

  
WGK Classification  = 2   
  
12.2  Persistência e degradabilidade   
 
Não rapidamente biodegradável.   
 
12.3  Potencial de bioacumulação   
 
Não existe informação disponível   
  
12.4  Mobilidade no solo   
 
O produto é insolúvel e flutua na água.   
 
12.5  Resultados da avaliação PBT e mpmb   
 
Esta preparação não contem substâncias consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT). Esta 
preparação não contem substâncias consideradas por serem muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).   
 
12.6  Outros efeitos adversos   
 
Não existe informação disponível.   
 

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  
  
13.1  Métodos de tratamento de resíduos   
 
Resíduos de desperdícios/produto 
não utilizado  

Destruir como um resíduo perigoso de acordo com as regulações locais e nacionais. 
Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.   

 
Embalagens contaminadas  Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de 

resíduos para a reciclagem ou a destruição.   
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SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE  
  
  ADR/RID/ADN    ICAO/IATA    IMDG / IMO    
 
14.1  Número ONU    .    .    .    
 
14.2  Designação oficial de 
transporte da ONU    

DESTILADOS DE PETRÓLEO, 
N.S.A.    

DESTILADOS DE PETRÓLEO, 
N.S.A.    

DESTILADOS DE PETRÓLEO, 
N.S.A.    

 
14.3  Classes de perigo para efeitos 
de transporte    

3    3    3    

 
14.4  Possibilidade de reacções 
perigosas    

III    III    III    

 
14.5  Perigos para o ambiente    Nocivo para os organismos 

aquáticos, podendo causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 

ambiente aquático.    

Nocivo para os organismos 
aquáticos, podendo causar 

efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático.    

Nocivo para os organismos 
aquáticos, podendo causar 

efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático.    

 
14.6  Precauções especiais para os 
utilizadores    

Pode formar misturas explosivas com o ar.    

 
14.7  Transporte em volume de 
acordo com o MARPOL 73/78 e do 
código IBC    

   -       

 
 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO  
  
15.1  Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente   
 
WGK Classification  = 2   
 
Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (CE) N.o 
1272/2008.   
  
15.2  Avaliação da segurança química   
 
A Avaliação de Segurança Química não foi realizada.  
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SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES  
  
Texto integral das frases R referidas nos pontos 2 e 3 
R10 - Inflamável 
R51/53 - Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
R52/53 - Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
R65 - Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido 
R66 - Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida 
R67 - Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores   
  
Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3 
  
H226 - Líquido e vapor inflamáveis 
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens 
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros   
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida   
  
Data de edição  03-Mai-2012   
 
Data de revisão  14-Mai-2012  
 
Observação revista  não aplicável.   
 
Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006   
 

Fim da Ficha de Segurança   
 


