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

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto : Mistura 

Nome comercial : Detector de Vazamento 

Código do produto : 262630 

Tipo do produto : Aerossol 

Vaporizador : Aerossol 

Grupo de produtos : Produto comercial 

 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Destinado ao público em geral 

Categoria de uso principal : Uso profissional,Utilização pelo consumidor final 

Utilização da substância ou mistura : solução aquosa para a detecção de fugas 
 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existe informação adicional disponível 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

VIRAX  SAS 
39, quai Marne  
CS 40197 
51206 EPERNAY Cedex 
 
Tel: +33 (0)3 26 59 56 56 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 60 
 
Contact: hse@virax.com 
 

1.4. Número de telefone de emergência 
 

País Organismo/Empresa Direcção Número de 
emergência 

Comentário 

Portugal Centro de Informação 
Antivenenos 
Instituto Nacional de Emergência Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

+351 808 250 143  

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Misturas/Substâncias: SDS EU 2015: Segundo o Regulamento (UE) 
2015/830 (Anexo II do REACH) 

Aerossol, Categoria 3 H229    

Danos/irritção ocular grave Categoria 2 H319    
    

Texto completo das advertências H: consultar a Secção 16 
 

 
 

 
  

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. 
 

 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Rotulagem adicional a apresentarClassificação(ões) adicional(ais) a apresentar  

Pictogramas de perigo (CLP) : 

 
GHS07 

     

Palavra-sinal (CLP) : Atenção 

Advertências de perigo (CLP) : H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor 
H319 - Provoca irritação ocular grave 

Recomendações de prudência (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das crianças 
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 
ignição. Não fumar 
P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização 
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
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cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal 
lhe for possível. Continuar a enxaguar 
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico 
P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 
°F 
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em onteúdos e contentor para um centro de recolha de 
resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou 
internacional 

Frases adicionais : Contém 0,79 % em massa de componentes inflamáveis 

Fecho de segurança para as crianças : Não aplicável 

Indicações de perigo detetáveis pelo tato : Não aplicável 
 
 

   
 
 

 

2.3. Outros perigos 

Não existe informação adicional disponível 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
 
 

 

3.2. Misturas 
 
 
 

 
 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

etandiol, etilenoglicol 
 

(nº CAS) 107-21-1 
(n° CE) 203-473-3 
(Número de indice) 603-027-00-1 
(Nº REACH) 01-2119456816-28 

< 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 

NITROUS OXIDE 
 

(nº CAS) 10024-97-2 
(n° CE) 233-032-0 

1 - 5 Ox. Gas 1, H270 
Press. Gas (Comp.), H280 
STOT SE 3, H336 

Lauril sulfato de sódio Etoxi 
 

(nº CAS) 68585-34-2 
(n° CE) 500-223-8 

< 3 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

morfolina 
 

(nº CAS) 110-91-8 
(n° CE) 203-815-1 
(Número de indice) 613-028-00-9 
(Nº REACH) 01-2119496057-30 

< 1 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Corr. 1B, H314 

etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio 
 

(nº CAS) 64-02-8 
(n° CE) 200-573-9 
(Número de indice) 607-428-00-2 
(Nº REACH) 01-2119486762-27 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

hidróxido de sódio 
 

(nº CAS) 1310-73-2 
(n° CE) 215-185-5 
(Número de indice) 011-002-00-6 
(Nº REACH) 01-2119457892-27 

< 1 Skin Corr. 1A, H314 

Nitrito de sódio 
 

(nº CAS) 7632-00-0 
(n° CE) 231-555-9 
(Número de indice) 007-010-00-4 
(Nº REACH) 01-2119471836-27 

< 1 Ox. Sol. 3, H272 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 

Amoníaco a 20% 
 

(nº CAS) 1336-21-6 
(n° CE) 215-647-6 
(Número de indice) 007-001-01-2 
 

< 1 Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

Limites de concentração específicos: 

Nome Identificador do produto Limites de concentração específicos 
hidróxido de sódio (nº CAS) 1310-73-2 

(n° CE) 215-185-5 
(Número de indice) 011-002-00-6 
(Nº REACH) 01-2119457892-27 

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314 

Amoníaco a 20% (nº CAS) 1336-21-6 
(n° CE) 215-647-6 
(Número de indice) 007-001-01-2 

(C >= 5) STOT SE 3, H335 

 
 
 

Texto completo das frases H, ver secção 16 
  
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição 
consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo, se possível). 

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 
respiração. Fazer respirar ar fresco. Colocar a vítima em repouso. Modelo de inalação: 
Exposição aos aerossóis/poeiras. 
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Primeiros socorros em caso de contacto com a 
pele 

: Despir as roupas afectadas e lavar toda a área de pele exposta com água e sabão suave, 
seguindo-se uma passagem por água morna. Lavar a pele com muita água. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

: 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. Consultar um médico se persistirem dores ou vermelhidão. Caso a irritação ocular 
persista: consulte um médico. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Ingestão pouco provável. Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Consultar urgentemente 
um médico. Caso sinta indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um 
médico. 

 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas/efeitos : Irritação dos olhos. Não considerado perigoso em condições normais de utilização. 

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os 
olhos 

: Irritação dos olhos. 

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

5.1. Meios de extinção 

Agentes extintores adequados : Dióxido de carbono. Pulverização de água. 

Agentes extintores inadequados : Não usar uma corrente de água forte. 
 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de explosão : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 

Produtos de decomposição perigosos em caso 
de incêndio 

: Libertação possível de fumos tóxicos. Dióxido de carbono. 

 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Instruções para extinção de incêndio : Arrefecer os contentores expostos por pulverização ou com água nebulizada. Seja cuidadoso 
aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar  que as águas usadas 
para apagar o incêndio contaminem o ambiente. 

Protecção durante o combate a incêndios : Não entrar na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção 
respiratória. Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. 
Máscara respiratória autónoma isolante. Protecção completa do corpo. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Planos de emergência : Ventilar a zona do derramamento. Afastar o pessoal supérfluo. Não expor a chamas abertas e 
a faíscas. Proibição de fumar. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de protecção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecção adequado. Dotar as 
equipas de  limpeza de protecção adequada. Para mais informaçoes, consultar a secção 8 : 
"Controlo de exposiçao-protecção individual". 

Planos de emergência : Ventilar a área. 
 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evitar a libertação para o ambiente. Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. Avisar as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou 
em cursos de água. 
 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Procedimentos de limpeza : Absorver, o mais rapidamente possível, o produto derramado com sólidos inertes, tais como 
argila ou terra diatomácea. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de outros 
materiais. Apanhar mecanicamente o produto. 

Outras informações : Eliminar as matérias ou resíduos sólidos num centro autorizado. 
 

6.4. Remissão para outras secções 

Consultar a rubrica 8. Contolo da exposição/protecção individual. Para mais informaçoes, consultar a secção 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Lavar as mãos e outras áreas expostas 
com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho. É 
necessária uma boa ventilação na área de processamento para se evitar a formação de 
vapores. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após 
utilização. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Usar equipamento de protecção 
individual. 
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Medidas de higiéne : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de 
qualquer manuseio. 

 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Manter os contentores fechados quando não estão em utilização. Manter ao abrigo da luz 
solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Armazenar em local bem 
ventilado. Conservar em ambiente fresco. 

Materiais incompatíveis : Fontes de inflamação. Luz solar directa. 

Temperatura de armazenagem : 5 - 50 °C 

Local de armazenamento : Conservar ao abrigo do gelo. 
 

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

Consultar a rubrica 1. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 
 

8.1. Parâmetros de controlo 
 

morfolina (110-91-8) 

UE Nome local Morpholine 

UE IOELV TWA (mg/m³) 36 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 72 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 20 ppm 

UE Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Itália Notas pelle 

Portugal Nome local Morfolina 

Portugal OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Portugal Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Espanha Nome local Morfolina 
 

NITROUS OXIDE (10024-97-2) 

Portugal Nome local Óxido nitroso 

Portugal OEL TWA (ppm) 50 ppm 

Portugal Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 
 

hidróxido de sódio (1310-73-2) 

Portugal Nome local Hidróxido de sódio 

Portugal OEL - Ceilings (mg/m³) 2 mg/m³ 

Portugal OEL - Ceilings (ppm) 2 ppm 

Portugal Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 
 

etandiol, etilenoglicol (107-21-1) 

UE Nome local Ethylene glycol 

UE IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 40 ppm 

UE Notas Skin 

UE Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Portugal Nome local Etilenoglicol 

Portugal OEL - Ceilings (mg/m³) 100 mg/m³ 

Portugal OEL - Ceilings (ppm) 100 ppm H (Apenas aerossol) 

Portugal Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 
 

 
 

 
 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados: 

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. 

Equipamento de protecção individual: 

Evitar toda a exposição inútil. 
   

Protecção das mãos: 

Usar luvas de protecção. A escolha das luvas adequados depende, não só do material, mas tambén de outras características de qualidade e 
diverge de fabricante para fabricante. Tempo de penetração a determinar em conjunto com o fabricante das luvas 
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Protecção ocular: 

Óculos de protecção contra químicos ou óculos de segurança 
 

Protecção do corpo e da pele: 

Usar vestuário de protecção adequado 
  

Protecção respiratória: 

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado 
  

Limite e controlo da exposição no ambiente: 

Evitar a libertação para o ambiente. 

Outras informações: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 
 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Forma : Líquida 
  

Aparência : Líquido sob pressão. 

Cor : branco. 
  

Cheiro : ligeiro. 
  

Limiar olfactivo : Não existem dados disponíveis 
  

pH : Não existem dados disponíveis 
  

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de fusão : Não aplicável 
  

Ponto de solidificação : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de ebulição : > 100 °C 
  

Ponto de inflamação : > 65 °C 
  

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 
  

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não inflamável 
  

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade : 1,002 g/cm³ 

Solubilidade : Solúvel em água. 
  

Log Pow : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, dinâmico/a : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades explosivas : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 
  

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 
  

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis 
 

 
 

9.2. Outras informações 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
 

10.1. Reatividade 

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. 
 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 
 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Não é conhecida nenhuma reacção perigosa sob condições normais de uso. 
 

10.4. Condições a evitar 

Luz solar directa. Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas. Evitar o contacto com superfícies quentes. Calor. Evitar as 
chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. 
 

10.5. Materiais incompatíveis 

Ácidos fortes. Bases fortes. 
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10.6. Produtos de decomposição perigosos 

fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (oral) : Nao classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos) 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Nao classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos) 

Toxicidade aguda (inalação) : Nao classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos) 

 

 

NITROUS OXIDE (10024-97-2) 

CL50 inalação rato (ppm) > 30000 ppm/4h 
 

Corrosão/irritação cutânea : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca irritação ocular grave. 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Carcinogenicidade : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

 

Toxicidade reprodutiva : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

: Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

 

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

: Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

 

Perigo de aspiração : Nao classificado 

Indicações suplementares : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
 

Detector de Vazamento  

Vaporizador Aerossol 
  
 
 

Potenciais efeitos adversos no ser humano e 
sintomas possíveis 

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
 

12.1. Toxicidade 

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos 
adversos a longo prazo no ambiente. 

Toxicidade aquática aguda : Nao classificado 

Toxicidade aquática crónica : Nao classificado 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Detector de Vazamento  

Persistência e degradabilidade Não estabelecido. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Detector de Vazamento  

Potencial de bioacumulação Não estabelecido. 
 

 

12.4. Mobilidade no solo 

Não existe informação adicional disponível 
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12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

 

12.6. Outros efeitos adversos 

Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de 
recolha autorizado. 

Recomendações de eliminação do 
Produto/Embalagem 

: Destruir  de acordo com os regulamentos de segurança locais e nacionais. 

Ecologia - resíduos : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Número ONU 

N.º ONU (ADR) : 1950 

N.º ONU (IMDG) : 1950 

N.º ONU (IATA) : 1950 

N.º ONU (ADN) : 1950 

N.º ONU (RID) : 1950 
 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Designação oficial de transporte (ADR) : AEROSSÓIS 

Designação oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLS 

Designação oficial de transporte (IATA) : Aerosols, non-flammable 

Designação oficial de transporte (ADN) : AEROSSÓIS 

Designação oficial de transporte (RID) : AEROSSÓIS 

Descrição do original do transporte (ADR) : UN 1950 AEROSSÓIS, 2.2, (E) 

Descrição do original do transporte (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.2 

Descrição do original do transporte (IATA) : UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2 

Descrição do original do transporte (ADN) : UN 1950 AEROSSÓIS, 2.2 

Descrição do original do transporte (RID) : UN 1950 AEROSSÓIS, 2.2 
 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR   

Classes de risco de transporte (ADR) : 2.2 

Etiquetas de perigo (ADR) : 2.2  

 

 : 

 
   

IMDG   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(IMDG) 

: 2.2 

Etiquetas de perigo (IMDG) : 2.2  

 

 : 

  
   

IATA   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(IATA) 

: 2.2 
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Etiquetas de perigo (IATA) : 2.2 

 

 : 

 
   

ADN   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(ADN) 

: 2.2 

Etiquetas de perigo (ADN) : 2.2  

 

 : 

 
   

RID   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(RID) 

: 2.2 

Etiquetas de perigo (RID) : 2.2  

 

 : 

 
 

14.4. Grupo de embalagem 

Grupo de embalagem (ADR) : Não estabelecido. 

Grupo de embalagem (IMDG) : Não estabelecido. 

Grupo de embalagem (IATA) : Não estabelecido. 

Grupo de embalagem (ADN) : Não estabelecido. 

Grupo de embalagem (RID) : Não estabelecido. 
 

14.5. Perigos para o ambiente 

Perigoso para o ambiente : Não 

Poluente marinho : Não 

Outras informações : Não existe informação complementar disponível 
 

    
14.6. Precauções especiais para o utilizador 

- Transporte por via terrestre 
  

Código de classificação (ADR)  : 5A  

Disposição especial (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Quantidades limitadas (ADR) : 1l 

Quantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Instruções de embalagem (ADR) : P207, LP02 

Disposições especiais de embalagem (ADR) : PP87, RR6, L2  

Disposições particulares relativas à embalagem 
em comum (ADR) 

: MP9  

Categoria de transporte (ADR) : 3 

Disposições especiais de transporte - 
Embrulhos (ADR) 

: V14 

Disposições especiais de transporte - 
Carregamento, descarregamento e manutenção 
(ADR) 

: CV9, CV12 

Código de restrição de túneis (ADR) : E  

- transporte marítimo 
  

Disposição especial (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 
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Quantidades limitadas (IMDG) : SP277 

Quantidades exceptuadas (IMDG) : E0 

Instruções de embalagem  (IMDG) : P207, LP02 

Disposições especiais de embalagem (IMDG) : PP87, L2 

N.º de FS (Fogo) : F-D 

N.º FS (Derramamento) : S-U 

Categoria de carregamento (IMDG) : Nenhum 

- Transporte aéreo 
  

Quantidades exceptuadas PCA (IATA) : E0 

Quantidades limitadas PCA (IATA) : Y203 

Quantidade máx. líquida por quantidade 
limitada PCA (IATA) 

: 30kgG  

Instruções de embalagem PCA (IATA) : 203 

Quantidade máxima líquida PCA (IATA) : 75kg 

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 203 

Quantidade máx. líquida CAO (IATA) : 150kg 

Disposição especial (IATA) : A98, A145, A167, A802 

Código ERG (IATA) : 2L 

- Transporte por via fluvial 
  

Código de classificação (ADN) : 5A  

Disposição especial (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Quantidades limitadas (ADN) : 1 L 

Quantidades exceptuadas (ADN) : E0 

Equipamento exigido (ADN) : PP 

Ventilação (ADN) : VE04  

Número de cones/luzes azuis (ADN) : 0 

- Transporte ferroviário 
  

Código de classificação (RID) : 5A  

Disposição especial (RID) : 190, 327, 344, 625 

Quantidades limitadas (RID) : 1L 

Quantidades exceptuadas (RID) : E0 

Instruções de embalagem  (RID) : P207, LP02 

Disposições especiais de embalagem (RID) : PP87, RR6, L2 

Disposições particulares relativas à embalagem 
em comum (RID) 

: MP9  

Categoria de transporte (RID) : 3 

Disposições especiais de transporte - 
Embrulhos (RID) 

: W14 

Disposições especiais de transporte - 
Carregamento, descarregamento e manutenção 
(RID) 

: CW9, CW12 

Encomendas expresso (RID) : CE2 

Nº de identificação do perigo (RID) : 20 
 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

Não estabelecido. 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 
 

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

15.1.1. Regulamentações da UE 

As restrições seguintes são aplicáveis segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH): 

3. Substâncias ou misturas líquidas que sejam consideradas perigosas nos termos da 
Directiva 1999/45/CE ou que preencham os critérios para qualquer das seguintes classes ou 
categorias de perigo estabelecidas no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 

Detector de Vazamento - morfolina - etandiol, 
etilenoglicol - Amoníaco a 20% - morfolina 

3(a) Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes 
ou categorias de perigo, referidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.o 1272/2008: Classes 
de perigo 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 dos tipos A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 das categorias 1 e 2, 
2.14 das categorias 1 e 2, e 2.15 dos tipos A a F 

Detector de Vazamento - morfolina 
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3(b) Substâncias ou misturas que satisfaçam os critérios para qualquer das seguintes classes 
ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.o 1272/2008: 
Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade ou para 
o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10 

Detector de Vazamento - morfolina - etandiol, 
etilenoglicol - Amoníaco a 20% -  

3(c) Substâncias ou misturas que preencham os critérios para qualquer das seguintes 
classes ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo I do Regulamento (CE) n.o 
1272/2008: Classe de perigo 4.1 

Amoníaco a 20% 

40. Substâncias classificadas como gases inflamáveis de categoria 1 ou 2, líquidos 
inflamáveis de categorias 1, 2 ou 3, sólidos inflamáveis de categoria 1 ou 2, substâncias e 
misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis, de categoria 1, 2 ou 3, 
líquidos pirofóricos de categoria 1 ou sólidos pirofóricos de categoria 1, independentemente 
de constarem ou não da parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE)  n.o 1272/2008. 

morfolina 

 

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH 
 

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH 

 
 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Garantir que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas 
 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química 
  

SECÇÃO 16: Outras informações 
 

Indicações de mudanças: 
Secção Item alterado Modificação Observações 
  Adicionado – Modificado - Removido  

 

Abreviaturas e acrónimos: 

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior 

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

ATE Estimativa da toxicidade aguda 

BCF  Factor de bioconcentração 

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem 

LC50 Concentração letal para 50 % de uma população de teste 

DMEL Nível derivado de exposição com efeitos mínimos 

DNEL Nível derivado de exposição sem efeito 

DPD Diretiva Preparações Perigosas 1999/45/CE 

DSD Diretiva Substâncias Perigosas 67/548/CEE 

EC50 Concentração efetiva média 

SDS Ficha de dados de segurança 

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 

LD50 Dose Letal Média 

LOAEL Nível mínimo com efeitos adversos observáveis 

NOAEC Concentração sem efeitos adversos observáveis 

NOAEL Nível sem efeitos adversos observáveis 

NOEC Concentração sem efeitos observáveis 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

PBT Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica 

PNEC Concentração Previsivelmente Sem Efeitos 

REACH Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos 

RID Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas 

STP Estação de tratamento de águas residuais 

TLM Limite Médio de Tolerância 

mPmB Muito Persistente e muito Bioacumulável 
 

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 
16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 
misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento 
(CE)  n.o 1907/2006. 

Instruções de formação : A utilização normal deste produto só poderá ser garantida quando o mesmo for única e 
exclusivamente usado conforme o procedimento descrito na embalagem. 
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Outras informações : Garantir que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas. DECLINAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE A informação contida nesta FDS foi obtida a partir de fontes 
consideradas credíveis. Contudo, a informação é providenciada sem qualquer garantia 
expressa ou implícita relativamente à sua exactidão. As condições ou métodos de 
manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso 
controlo e podem não ser do âmbito das nossas competências. Por esta e outras razões, não 
assumimos qualquer responsabilidade em caso de perda, danos ou custos que possam 
resultar ou que, de qualquer forma, estejam relacionados com a manutenção, armazenamento, 
utilização ou eliminação do produto. Esta FDS for preparada para este produto e deve ser 
utilizada exclusivamente com este. Se o produto for utilizado como componente de um outro 
produto, esta informação FDS pode não ser aplicável. 

 
 

 Texto integral das frases H e EUH: 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidade aguda (oral) Categoria 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidade aguda (dérmico) Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidade aguda (por inalação) Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral) Categoria 4 

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo da categoria 1 

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquático - Perigo crónico Categoria 3 

Eye Dam. 1 Danos/irritção ocular grave Categoria 1 

Eye Irrit. 2 Danos/irritção ocular grave Categoria 2 

Flam. Liq. 3 matérias líquidas inflamáveis Categoria 3 

Ox. Gas 1 Gases comburentes Categoria 1 

Ox. Sol. 3 Sólidos comburentes Categoria 3 

Press. Gas (Comp.) Gases sob pressão : Gás comprimido 

Skin Corr. 1A corrosivo/irritante para a pele Categoria 1A 

Skin Corr. 1B corrosivo/irritante para a pele Categoria 1B 

Skin Irrit. 2 corrosivo/irritante para a pele Categoria 2 

STOT RE 2 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repetida) Categoria 2 

STOT SE 3 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3 

STOT SE 3 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3 

H226 Líquido e vapor inflamáveis 

H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor 

H270 Pode provocar ou agravar incêndios; comburente 

H272 Pode agravar incêndios; comburente 

H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor 

H301 Tóxico por ingestão 

H302 Nocivo por ingestão 

H312 Nocivo em contacto com a pele 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

H315 Provoca irritação cutânea 

H318 Provoca lesões oculares graves 

H319 Provoca irritação ocular grave 

H332 Nocivo por inalação 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens 

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
 

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento CE 1272/2008 [CLP]:
  

Aerosol 3 H229 Com base em dados de ensaio 

Eye Irrit. 2 H319 Método de cálculo 
 

 

 
 
FDS UE (Anexo II do REACH) 
 
Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve 
conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto 
 


