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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa  
  
1.1  Identificador do produto   

 

Nome Do Produto  RENOLIT ALKORPLUS 81701009  

  

1.2  Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas   

 

Utilização recomendada  Agente de limpeza, Ativador.   
 

Utilizações desaconselhadas  Não existe informação disponível   
 

1.3  Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança   

 

Informação da empresa  RENOLIT Belgium NV 
Industriepark De Bruwaan 9 
B-9700 Oudenaarde 
Belgium   

 

Telefone  +32 5533 9711   
 

Fax  +32 5531 9650   
 

Para mais informações, contacte:   

 

Email endereço  renolit.belgium@renolit.com   

 

1.4  Número de telefone de emergência   

 

Número de telefone de emergência  +44 (0)1235 239 670 (24 horas, 7 dias)   
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SECÇÃO 2: Identificação dos perigos  
  

2.1  Classificação da substância ou mistura   
 

Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) nº. 1272/2008   

 

Asp. Tox. 1; H304   
Skin Irrit. 2; H315   
Eye Irrit. 2; H319   
Skin Sens. 1; H317   
STOT SE 3; H336   
Aquatic Acute 1; H400   
Aquatic Chronic 1; H410   
Flam. Liq. 2; H225   

  

Classificação de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE   

 

F - Facilmente inflamável 
Xn - Nocivo 
N - Perigoso para o ambiente   
F; R11  
Xn; R65  
Xi; R36/38 - R43  
N; R50/53  
R67   
 

  

2.2  Elementos do rótulo   
 

 
  

Palavra-Sinal 
PERIGO   

 

Advertências de perigo 
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis 
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 
H315 - Provoca irritação cutânea 
H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea 
H319 - Provoca irritação ocular grave 
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens 
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros   

  

Recomendações de precaução 
P210 - Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar.  
P243 - Evitar acumulação de cargas electrostáticas 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente 
P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte 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.  
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   

 

2.3  Outros perigos   

 

Os vapores podem formar misturas explosivas em contacto com o ar 
Este produto não contém substâncias consideradas persistentes, bioacumuláveis ou tóxicas (PBT) 
Este produto não contém substâncias consideradas muito persistentes ou muito bioacumuláveis (mPmB)   
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes  
  

3.2  Misturas   

 

  

denominação 
química:  

No. CE  No. CAS  w/w %  Classificação 
(67/548)  

Classificação (Reg. 
1272/2008)  

Número de 
registo REACH  

Butanone  201-159-0  78-93-3  40-60  F; R11  
Xi; R36  

R66  

R67  
 

Eye Irrit. 2 (H319)  
STOT SE 3 (H336)  
Flam. Liq. 2 (H225)  

(EUH066)  

Sem dados 
disponíveis  

1-methoxypropan-2-ol  203-539-1  107-98-2  25-50  R10  
R67  

 

STOT SE 3 (H336)  
Flam. Liq. 3 (H226)  

Sem dados 
disponíveis  

Orange, sw eet, ext.  232-433-8  8028-48-6  25-50  R10  
Xi; R38 - R43  

N; R50/53  

Xn; R65  

Flam. Liq. 3 (H226) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

Skin Sens. 1 (H317) 

Asp. Tox. 1 (H304) 
Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic Chronic 1 (H410)  

Sem dados 
disponíveis  

  

Para consultar o texto completo de frases -r e advertências-p, consultar a secção 16   
  

 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros  
  

4.1  Descrição das medidas de primeiros socorros   
 

Contacto com os olhos:  Lave imediatamente com água abundante, também sob as pálpebras, durante pelo 
menos 15 minutos. Se apresentar sintomas, procurar assistência médica.   

 

Contacto com a pele  Lave imediatamente com sabão e água abundante ao mesmo tempo que remove todo o 
vestuário e calçado contaminado. Se apresentar sintomas, procurar assistência médica. 
Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.   

 

INGESTÃO  São necessários cuidados médicos imediatos. NÃO provocar o vómito. Nunca 
administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se uma pessoa vomita quando 
deitado de costas, coloque-o na posição de recuperação. Lavar a boca com água e dar 
a beber 100-200 ml de água.   

 

Inalação  Retirar o paciente da zona de expos ição, mantê-lo aquecido e em repouso. Se 
apresentar sintomas, procurar assistência médica.   

 

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados   

 

Sintomas principais  PERIGO DE ASPIRAÇÃO POR INGESTÃO - PODE ENTRAR NOS PULMÕES E 
PROVOCAR LESÕES. Irritante para os olhos e pele. Pode causar sensibilização em 
contacto com a pele. Pode causar sonolência e tonturas.   

 

4.3  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários   

 

Indicações para o médico  Trata sintomaticamente.   

 

 



  

RENOLIT ALKORPLUS 81701009  
  

  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PT   Página  4 / 11   

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). A decomposição térmica por originar 
a libertação de gases e vapores irritantes e tóxicos.   

 

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   

 

Remova todas as fontes de ignição. Assegurar ventilação adequada. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar 
acumulação de cargas electrostáticas. Evite inalar vapores ou névoas. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Pôr luvas/fato 
de protecção e uma protecção dos olhos/facial.   

 

6.2  Precauções a nível ambiental   

 

Evitar a libertação para o ambiente. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de 
dimensão significativa.   

 

6.3  Métodos e materiais de confinamento e limpeza   

 

Absorver o derramo com um produto inerto (por exemplo areia seca ou terra), depois por dentro de um contentor para 
resíduos químicos. Varrer cuidadosamente com ferramentas não-faiscantes. Lave a área do derramamento com água 
saponácea. O absorvente contaminado deve ser retirado para recipientes plásticos, revestidos e vedados e eliminado através 
de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.   

 

6.4  Remissão para outras secções   

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual. SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação.   
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem  
  

7.1  Precauções para um manuseamento seguro   

 

Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. O vapor pode criar uma atmosfera explosiva. Assegurar 
ventilação adequada. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Evite inalar vapores ou 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 Lave totalmente após o manuseamento   

 

7.2  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades   

 

Mantenha o recipiente devidamente fechado num local seco e com ventilação adequada. Manter longe de materiais 
incompatíveis: Oxidantes.   

 

7.3  Utilizações finais específicas   

 

Agente de limpeza: Ativador.   

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual  
  

8.1  Parâmetros de controlo   

 

denominação química:  Butanone  
 78-93-3  

União Europeia  TWA 200 ppm  
TWA 600 mg/m3  
STEL 300 ppm  

STEL 900 mg/m3  

O Reino Unido  STEL: 300 ppm  
STEL: 899 mg/m3  
TWA: 200 ppm  

TWA: 600 mg/m3  
Skin  

França  TWA: 200 ppm  
TWA: 600 mg/m3  

STEL: 300 ppm  
STEL: 900 mg/m3  

Espanha  STEL: 300 ppm  
STEL: 900 mg/m3  

TWA: 200 ppm  
TWA: 600 mg/m3  

Alemanha  TWA: 200 ppm  
TWA: 600 mg/m3  

Ceiling / Peak: 200 ppm  
Ceiling / Peak: 600 mg/m3  

Skin  

 
 

Itália  TWA: 200 ppm  
TWA: 600 mg/m3  

STEL: 300 ppm  
STEL: 900 mg/m3  

Portugal  STEL: 300 ppm  
TWA: 200 ppm  

Holanda  Skin  
STEL: 900 mg/m3  
TWA: 590 mg/m3  

Finlândia  STEL: 100 ppm  

STEL: 300 mg/m3  
Skin  

Dinamarca  TWA: 50 ppm  

TWA: 145 mg/m3  
Skin  

Áustria  Skin  
STEL 200 ppm  

STEL 590 mg/m3  
TWA: 100 ppm  

TWA: 295 mg/m3  
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Suíça  Skin  
STEL: 200 ppm  

STEL: 590 mg/m3  
TWA: 200 ppm  

TWA: 590 mg/m3  

Polónia  STEL: 900 mg/m3  
TWA: 450 mg/m3  

Skin  

Noruega  TWA: 75 ppm  
TWA: 220 mg/m3  
STEL: 112.5 ppm  
STEL: 275 mg/m3  

Irlanda  TWA: 200 ppm  
TWA: 600 mg/m3  
STEL: 300 ppm  

STEL: 900 mg/m3  
Skin  

denominação química:  1-methoxypropan-2-ol  
 107-98-2  

União Europeia  Skin  
TWA 100 ppm  

TWA 375 mg/m3  
STEL 150 ppm  

STEL 568 mg/m3  

O Reino Unido  STEL: 150 ppm  
STEL: 560 mg/m3  
TWA: 100 ppm  

TWA: 375 mg/m3  
Skin  

França  TWA: 50 ppm  

TWA: 188 mg/m3  
STEL: 100 ppm  

STEL: 375 mg/m3  

Espanha  S*  

STEL: 150 ppm  
STEL: 568 mg/m3  
TWA: 100 ppm  

TWA: 375 mg/m3  

Alemanha  TWA: 100 ppm  
TWA: 370 mg/m3  

Ceiling / Peak: 200 ppm  
Ceiling / Peak: 740 mg/m3  

 
 

Itália  TWA: 100 ppm  
TWA: 375 mg/m3  

STEL: 150 ppm  
STEL: 568 mg/m3  

Skin  

Portugal  STEL: 150 ppm  
TWA: 100 ppm  

Holanda  Skin  
STEL: 563 mg/m3  

TWA: 375 mg/m3  

Finlândia  TWA: 100 ppm  
TWA: 370 mg/m3  
STEL: 150 ppm  

STEL: 560 mg/m3  
Skin  

Dinamarca  TWA: 50 ppm  
TWA: 185 mg/m3  

Skin  

Áustria  Skin  
STEL 50 ppm  

STEL 187 mg/m3  
TWA: 50 ppm  

TWA: 187 mg/m3  
Ceiling 50 ppm  

Ceiling 187 mg/m3  

Suíça  STEL: 200 ppm  
STEL: 720 mg/m3  
TWA: 100 ppm  

TWA: 360 mg/m3  
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Polónia  STEL: 360 mg/m3  
TWA: 180 mg/m3  

Noruega  TWA: 50 ppm  
TWA: 180 mg/m3  

Skin  
STEL: 75 ppm  

STEL: 225 mg/m3  

Irlanda  TWA: 100 ppm  

TWA: 375 mg/m3  
STEL: 150 ppm  

STEL: 568 mg/m3  

  

Nível derivado de exposição sem 
efeitos (DNEL)  

Não existe informação disponível   

 

 

 

Concentração previsível sem 
efeitos (PNEC)  

Não existe informação disponível   

 

 

8.2  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.   

 

Equipamento de proteção 
individual  

 

 Proteção ocular  Óculos de segurança bem ajustados. (EN 166)   

 Proteção das mãos  Luvas de protecção. (EN 374)   

 Protecção do corpo e da pele  Avental ou outro tipo de equipamento de protecção leve, botas e luvas de plástico ou de 
borracha.   

 Proteção respiratória  No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Aparelho 
de respiração com filtro: Tipo A/P2   

  

Medidas de higiene  Manuseie de acordo com a boa prática de higiene industrial e de segurança   

 

Controlo da exposição ambiental  Evitar a libertação para o ambiente. As autoridades locais devem ser autorizadas se não 
for possível conter derrames de dimensão significativa.   

 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas  
  

9.1  Informações sobre propriedades físicas e químicas de base   

 Estado físico  Líquido   

 Odor  Limão   

 Cor  Incolor   

 Limiar olfativo  Não existe informação disponível   

  

Propriedade  Valores   Observações  • Métodos   
pH   Não existe informação disponível   

ponto de fusão/congelação  -86  °C   Butanona   
ponto de congelação   Não existe informação disponível   

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição  

>  79  °C     

Ponto de Inflamação  -2  °C     
Taxa de Evaporação   Não existe informação disponível   

Inflamabilidade (sólido, gás)   Não aplicável   

Limites de inflamabilidade no ar    Butanona   

 Limite superior de 
inflamabilidade:  

12.6    

 Limite inferior de 
inflamabilidade:  

1.5     

Pressão de vapor  105 mbar   @ 20 °C Butanona   
Densidade de vapor   Não existe informação disponível   
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Densidade relativa  0.84   @ 20  °C   
Solubilidade em água   (THF) Parcial   

Solubilidade noutros solventes   Não existe informação disponível   

Coeficiente de partição: 
n-octanol/água  

 Não existe informação disponível   

Temperatura de autoignição   Não existe informação disponível   

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 oxidante   

  

9.2  Outras informações   

 

Não existe informação disponível   

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade  
  

10.1  Reactividade   

 

Sem dados disponíveis.   

 

10.2  Estabilidade química   

 

Estável em condições normais.   

 

10.3  Possibilidade de reacções perigosas   

 

Não existe informação disponível.   

 

10.4  Condições a evitar   

 

Temperatura extrema e luz solar direta. Fontes de ignição.   
 

10.5  Materiais incompatíveis   
 

Oxidantes.   

 

10.6  Produtos de decomposição perigosos   

 

Pode exalar fumos tóxicos, num fogo. Dióxidos de carbono.   

 

 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica  
  

Inalação  Pode provocar sonolência ou vertigens.   
Contacto com os olhos:  Irritante para os olhos   
Contacto com a pele  Irritante para a pele Pode causar sensibilização em contacto com a pele. O contacto 

prolongado com a pele pode causar a perda de tecido adiposo e originar uma dermatite.   
Ingestão  PERIGO DE ASPIRAÇÃO POR INGESTÃO - PODE ENTRAR NOS PULMÕES E 

PROVOCAR LESÕES. Náuseas e vômitos.   

 

11.1  Informações sobre os efeitos toxicológicos   
 

Toxicidade aguda    

 

denominação química:  LD50 Oral  LD50 Dermal  CL50 Inalação  

Butanone  2737mg/kg (Rat)  6480 mg/kg  ( Rabbit )   

1-methoxypropan-2-ol  5200mg/kg (Rat)  13000 mg/kg  ( Rabbit )  54.6 mg/L  ( Rat ) 4 h  

>24 mg/L  ( Rat ) 1 h  
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Corrosão/irritação cutânea  Irritante para a pele.   
 

Irritação/danos oculares graves  Irritante para os olhos   

 

Sensibilização respiratória ou 
cutânea  

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.   

 

Mutagenicidade  Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram satisfeitos.   

 

Carcinogenicidade  Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram satisfeitos   

 

  

Toxicidade reprodutiva  Não classificado Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não 
foram satisfeitos   

 

STOT - Exposição única  Pode provocar sonolência ou vertigens.   
 

STOT - Exposição repetida  Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram satisfeitos   
 

Perigo de aspiração  Risco de lesões graves nos pulmões (por aspiração).   

 

Outras informações  Não existe informação disponível.   

  

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica  
  

12.1  Toxicidade   

 

  
denominação química:  Toxicidade em algas  Toxicidade em peixes  Toxicidade em dáfnias e outros 

invertebrados aquáticos  

Butanone    EC50: 5091 mg/L 48 h  (Daphnia 
magna) EC50: 4025 - 6440 mg/L 

48 h Static (Daphnia magna)  
EC50: >520 mg/L 48 h  (Daphnia 

magna)  

1-methoxypropan-2-ol    EC50: 23300 mg/L 48 h  (Daphnia 

magna)  

  

12.2  Persistência e degradabilidade   

 

Não existe informação disponível.   

 

12.3  Potencial de bioacumulação   

 

  
denominação química:  Fator de bioconcentração (FBC)  log Pow  

Butanone   0.29  

1-methoxypropan-2-ol  <2  -0.437  

  

12.4  Mobilidade no solo   

 

Não existe informação disponível.   

 

12.5  Resultados da avaliação PBT e mPmB   

 

Esta preparação não contém substâncias consideradas persistentes, bioacumuláveis ou tóxicas (PBT). Esta preparação não 
contém substâncias consideradas muito persistentes ou muito bioacumuláveis (mPmB).   

 

12.6  Outros efeitos adversos   

 

Não existe informação disponível.   
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SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação  
  

13.1  Métodos de tratamento de resíduos   

 

Resíduos de desperdícios/produto 
não utilizado  

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar 
as precauções de segurança devidas Destruir como um res íduo perigoso de acordo 
com as regulações locais e nacionais.   

 

Embalagem contaminada  Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação 
de resíduos para a reciclagem ou a destruição.   

 

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte  
  

  

 ADR/RID/ADN   ICAO/IATA   IMDG / IMO   
 

14.1  Número ONU   1993   1993   1993   

 

14.2  Designação oficial de 
transporte da ONU   

LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A.   LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A.   LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A.   

 

14.3  Classes de perigo para 
efeitos de transporte   

3   3   3   

 

14.4  Grupo de embalagem   II   II   II   

 

14.5  Perigos para o ambiente   Poluente marinho   Poluente marinho   Poluente marinho   

 

14.6  Precauções especiais para o 
utilizador   

Pode formar misturas explosivas com o ar.   

 

14.7  Transporte a granel em 
conformidade com o anexo II da 
convenção MARPOL 73/78 e o 
Código IBC   

  -     

 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação  
  

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

 

Esta ficha de dados de segurança em conformidade com os requisitos dos Regulamentos (CE) n º 1907/2006 e n º 453/2010   
 

  

15.2  Avaliação da segurança química   
 

A Avaliação de Segurança Química não foi realizada   
 

SECÇÃO 16: Outras informações  
  

Texto integral das frases R referidas nas secções 2 e 3 
R10 - Inflamável 
R11 - Facilmente inflamável 
R36 - Irritante para os olhos 
R36/38 - Irritante para os olhos e pele 
R38 - Irritante para a pele 
R43 - Pode causar sensibilização em contacto com a pele 
R50/53 - Muito tóxico 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   
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Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3 
  
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis 
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 
H315 - Provoca irritação cutânea 
H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea 
H319 - Provoca irritação ocular grave 
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens 
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros   
H226 - Líquido e vapor inflamáveis   

  

Data de Emissão  24-Mai-2013   

 

Observação revista  Não aplicável.   
 

  

 


