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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCI EDADE/EMPRESA
Identif icação da 
substância/preparação

LIMPADOR TERRACOS

Utilização da substância / preparação entretien du bois

N.° código do produto: 563

Identif icação da sociedade/empresa V 33 S.A.
Rue Croix Bernard La Muyre
F-39210   DOMBLANS CEDEX
France
Tel: +33 (0)3 84 35 00 33
Fax: +33 (0)3 84 44 63 18

Número de telefone de emergência: P - CIAV Centro de Informação Antivenenos: Tel 35/ 1 7950 143
B - Centro Anti-venenos    Tel. 070/245.245

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Perigos principais Irritante para os olhos.

Risco(s) específ ico(s): nenhum

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
Fórmula: F0VDP54

Composto(s) que contribuem para os 
perigos:

• EDTA - N.° CAS:: 62-02-8
  Conc. (% peso):(%): 1 < C <= 5 - Símbolo(s): Xn - R: 22-41
  • N-LAURYL SARCOSINATE DE SODIUM - N.° CAS:: 137- 16-6
  Conc. (% peso):(%): 1 < C <= 5 - Símbolo(s): Xi - R: 41

4. PRIMEIROS SOCORROS
Conselhos gerais: Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, chamar um médico Nunca fazer absorver 

nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Se a pessoa estiver inconsciente, colocá-la em posição de recuperação e recorrer a um 
médico.

Contacto com a pele: Despir a roupa contaminada. Lavar cuidadosamente a pele com água e sabão ou utilizar bem 
um agente de limpeza reconhecido.
NÃO utilizar solventes ou diluentes.

Contacto com os olhos: Retirar as lentes de contacto. Irrigar copiosamente com água morna e limpa durante, pelo 
menos, 10 minutos, mantendo as pálpebras afastadas, e chamar um médico.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, chamar imediatamente um médico. Mantê-la sossegada. Não 
provocar vómitos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Todos os meios adequados de 
extinção:

dióxido de carbono, pó. 
O próprio produto não arde.

Meios de extinção que não devam ser 
utilizados por razões de segurança

Nenhum.

Método(s) especial (ais): Impedir a penetração dos efluentes da luta contra o fogo nos esgotos ou nos cursos de água.

Riscos especiais: A exposição aos produtos de decomposição pode comportar riscos para a saúde. Podem ser 
necessários aparelhos de respiração apropriados.

Equipamento especial de protecção 
para o pessoal destacado para o 
combate a incêndios

Usar um aparelho respiratório autónomo e também roupa de protecção

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
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Precauções individuais: Ver rubrica 8 no que diz respeito às protecções individuais a utilizar.

Precauções ambientais Impedir toda a penetração nos esgotos ou cursos de água.
Se o produto contaminar os lençóis freáticos, cursos de água ou esgotos, alertar as 
autoridades competentes segundo os procedimentos regulamentares.

Métodos de limpeza: Conter e recolher as fugas com materiais absorventes não combustíveis, p.ex. areia, terra, 
vermiculite, terra de diatomáceas.
Colocar os restos em bidões para eliminação segundo as normas em vigor (ver rubrica 13).
Limpar de preferência com detergente - Evitar a utilização de solventes.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Manuseamento

- Precaução(ões): Para a protecção individual, ver a rubrica 8.
A manipulação do produto não requer precauções especiais.

- Medida(s) de ordem técnica: Não necessita de medidas técnicas especiais de protecção.

- Conselho(s) de utilização(ões): Evitar o contacto com os olhos e a pele, assim como a inalação de vapores e brumas 
provocados pela pulverização.

Armazenamento

- Precaução(ões): Observar as precauções indicadas no rótulo.
Manter o recipiente bem fechado.

- Condição(ões) de armazenagem): As embalagens abertas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas em posição 
vertical.

- Matéria(s) incompatível(íveis) a 
afastar:

Manter afastado de agentes oxidantes, bem como de materiais fortemente ácidos ou alcalinos..

- Tipo de materiais a utilizar para a 
embalagem / contentor:

da mesma natureza que o de origem

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Medida(s) de ordem técnica: Preveja ventilação adequada. Normalmente, esta deveria ser realizada por aspiração nos 

postos de trabalho e uma boa extracção geral.

Valores-limite de exposição

- Limite(s) de exposição:
 Não aplicável

Controlo da exposição

- Protecção respiratória: Não aplicável

- Protecção das mãos: Cremes protectores podem ser úteis para as partes expostas da pele; no entanto, não 
deveriam ser aplicados depois do contacto com o produto.
Para contactos prolongados ou repetidos, utilizar: luvas de protecção

- Protecção da pele: O pessoal deveria usar vestuário protector.

- Protecção dos olhos: Usar protecções dos olhos contra projecção de líquidos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Informações gerais

- Aspecto: líquido

- Cor: incolor

- Odor: acrílico

Dados importantes sobre a saúde, a 
segurança e o ambiente

- PH: 8

- Ponto de ebulição: Não determinado

- Flash point: pas de point d'éclair

- Limites de explosividade: Não aplicável
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- Densidade relativa (água = 1): 1.014

- Viscosidade: Não determinado

- Solubilidade em água: completamente solúvel

- Lipossolubilidade: em solução aquosa

- Solubilidade aos solventes: não miscível

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Estabilidade A preparação é estável nas condições de manipulação e de armazenagem recomendadas  

sob a rubrica 7.

Matérias a evitar Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos, a f im de 
evitar reacções exotérmicas.

Produtos de decomposição perigosos Exposta a temperaturas elevadas, a preparação pode libertar produtos de decomposição 
perigosos, tais como monóxido e dióxido de carbono, fumos e óxidos de azoto.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Informação(ões) geral(ais) : Não há dados disponíveis sobre a preparação.

Toxicidade aguda

- Inalação: Dados não disponíveis.

- Contacto com a pele: Os contactos prolongados ou repetidos podem eliminar a gordura natural da pele Também 
provocam dermatites não alérgicas pelo contacto e uma absorção através da epiderme.

- Contacto com os olhos: Salpicos para os olhos podem causar irritações e danos reversíveis.

- Ingestão: Dados não disponíveis.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Informação(ões) geral(ais): Não está disponível nenhum dado sobre a preparação em si.

Deve-se evitar qualquer escoamento do produto nos esgotos ou cursos de água.

Toxicidade ambiental: Não é conhecido nem previsível qualquer efeito toxicológico no ambiente em condições 
normais de utilização.

Outros efeitos adversos

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Resíduos /produtos não utilizados: Não despejar nos esgotos nem nos cursos de água.

Embalagens contaminadas: Os resíduos e embalagens usados devem ser tratados em conformidade com as normas 
locais.

Outras informaçães:

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Informação(ões) geral(ais): não regulamentado

Número da ONU Não aplicável

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Rotulagem: Segundo as directivas europeias sobre a classif icação, embalagem e rotulagem das 

substâncias perigosas

N.° CE: Não aplicável

Símbolo: Xi - Irritante

R: 36  Irritante para os olhos.
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S: 2  Manter fora do alcance das crianças.
51  Utilizar somente em locais bem ventilados.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Legislação(ões) seguida(s): Esta f icha de dados de segurança responde às directivas e adaptações:

91/155, 67/548, 88/379
2006/8/EC que altera a Directiva 1999/45/EC
2004/73/EC : 29a adapta a Directiva 67/548/EC

Aviso ou observações importantes: ~Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données 
dans la présente f iche de données de sécurité sont basées sur
o estado actual dos nossos conhecimentos e as legislações, tanto da CE como nacionais e 
comunitárias.
O utilizador é sempre responsável pelas medidas necessárias para responder às exigências 
das leis e regulamentos locais.
As informações contidas na presente f icha devem ser consideradas como uma descrição das 
exigências de segurança relativa ao nosso produto e não como uma garantia das suas 
propriedades.

Utilização da substância / preparação entretien du bois

Restrições de uso recomendadas O produto não deve ser utilizado para outros f ins que os especif icados acima, sem ter obtido 
previamente instruções de manipulação por escrito.

- Data da primeira edição: 11/12/02

- Data da revisão anterior: 25/04/07

- Data de revisão: 04/09/08

- Version: 4

- Revisão capítulo(s) n.°: 16

~Réalisé par: V33
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