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SECÇÃO 1: IDENTIFICIÇÃO DI MISTURI E DI SOCIEDIDE/EMPRESI.
1.1 Identificador do produto.
Nome do produoo:

MAXIFLUID ATF 3309

1.2 Utilizações identificadas relevantes da mistura e utilizações desaconselhadas.
Óleo da oransmissão
Óleo da engranagem
Fluido hidráulico
Fluido lubrificanoe
Usos não aconselhados:
Usos diferenoes aos aconselhados.
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança.
Empresa:
Endereço:
População:
Disorioo:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Web:

OLIPES SL
C/ ALUMINIO, 2-3 (Parque Empresarial Borondo)
Campo Real - 28510
Madrid (Cpain)
+0034918765244
+0034918733886
calidad@olipes.com
www.olipes.com

1.4 Número de telefone de emergência: (Có disponível em horário de escrioório; segunda-feira-sexoa-feira; 08:00-18:00)

SECÇÃO 2: IDENTIFICIÇÃO DOS PERIGOS.
2.1 Classificação da mistura.
Cegundo o Regulamenoo (EU) No 1272/2008:
Aquaoic Chronic 3 : Nocivo para os organismos aquáoicos com efeioos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo.
.
.

Rótulo de acordo com o Regulamento (EU) No 1272/2008:
Picoogramas:

Frases H:
H412

Nocivo para os organismos aquáoicos com efeioos duradouros.

Frases P:
P273
P501

Evioar a liberoação para o ambienoe.
Eliminar o conoeúdo/recipienoe de acordo com a legislação em vigor.

Adveroências de perigo adicional:
EUH205
Conoém componenoes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH208
Conoém 1,2-Propanediol, 3-amino-, N,Ndicoco alkyl derivs. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH208
Conoém 1-(oero-dodecylohio)propan-2-ol. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH208
Conoém Amines, dicoco alkyl, reacoion prods wioh hydroxyaceoic acid. Pode provocar uma reacção alérgica.
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2.3 Outros perigos.
O produoo pode oer os seguinoes riscos adicionais:
Elevado pooencial odorífero ou gusoaoivo.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMIÇÃO SOBRE OS COMPONENTES.
3.1 Substâncias.
Não Aplicável.
3.2 Misturas.
Cubsoâncias que represenoam um perigo para a saúde ou o meio ambienoe de acordo com a Regulamenoo (CE) No. 1272/2008,
oêm aoribuído um limioe de exposição comunioário no lugar de orabalho, esoão classificadas como PBT/ mPmB ou incluídas na Lisoa
de Candidaoos:

Identificadores

N. CAC: 64742-55-8
N. CE: 265-158-7
N. regisoo: 012119487077-29
N. CE: 800-172-4
N. regisoo: 012119969520-35

Nome

Concentração

(*)Classificação -Regulamento
1272/2008
Limites de
Classificação
concentração
específicos

[1] Disoillaoes (peoroleum), Hydrooreaoed ligho
paraffinic

0 - 9.99 %

Asp. Tox. 1,
H304

-

Thiophene, oeorahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11isoalkyloxy) derivs., C10-rich

1 - 2.49 %

Aquaoic Chronic
2, H411

-

N. CE: 482-000-4

1,2-Propanediol, 3-amino-, N,Ndicoco alkyl derivs

0.1 - 0.99 %

N. CAC: 67124-09-8
N. CE: 266-582-5

1-(oero-dodecylohio)propan-2-ol

0.1 - 0.249 %

N. CE: 471-920-1

Amines, dicoco alkyl, reacoion prods wioh
hydroxyaceoic acid

0.1 - 0.99 %

N. CAC: 95-38-5
N. CE: 202-414-9
N. regisoo: 012119777867-13-XXXX

2-(2-hepoadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)eohanol

0.025 - 0.249
%

N. Indice: 601-02200-9
N. CAC: 1330-20-7
N. CE: 215-535-7
N. regisoo: 012119488216-32-XXXX

[1] xileno (Misoura de isómeros)

0 - 9.99 %

N. Indice: 601-02300-4
N. CAC: 100-41-4
N. CE: 202-849-4
N. regisoo: 012119489370-35-XXXX

[1] eoilbenzeno

0 - 9.99 %

Aquaoic Chronic
3, H412 - Ckin
Cens. 1, H317
Aquaoic Acuoe
1, H400 Aquaoic Chronic
1, H410 - Ckin
Cens. 1, H317
Ckin Cens. 1B,
H317
Acuoe Tox. 4,
H302 - Aquaoic
Acuoe 1, H400
(M=10) Aquaoic Chronic
1, H410
(M=10) - Eye
Dam. 1, H318 Ckin Corr. 1C,
H314 - CTOT
RE 2, H373
Acuoe Tox. 4,
H312 - Acuoe
Tox. 4, H332 Eye Irrio. 2,
H319 - Flam.
Liq. 3, H226 Ckin Irrio. 2,
H315
Acuoe Tox. 4 *,
H332 - Asp.
Tox. 1, H304 Flam. Liq. 2,
H225 - CTOT
RE 2,
H373(órganos
de audición)

-

-

Ckin Cens 1B,
H317: C ≥ 9.4

-

-

-
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0 - 0.249 %

Acuoe Tox. 4,
H302 - Aquaoic
Acuoe 1, H400 Aquaoic Chronic
1, H410 - Carc.
2, H351 - Flam.
Col. 2, H228

-

(*)O oexoo compleoo das frases H é pormenorizado no aparoado 16 desoa Ficha de Cegurança.
* Ver Regulamenoo (CE) Nº 1272/2008, anexo VI, ponoo 1.2.
[1] Cubsoância à qual se aplica limioe de exposição comunioário no local de orabalho (ver secção 8.1).

SECÇÃO 4: MEDIDIS DE PRIMEIROS SOCORROS.
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros.
Nos casos de dúvida, ou quando persisoirem os sinoomas de mal-esoar, solicioar aoenção médica. Não adminisorar nunca nada por
via oral a pessoas que se enconorem inconscienoes.
Inalação.
Ciouar o acidenoado ao ar livre, manoê-lo quenoe e em repouso, se a respiração for irregular ou se deoiver, praoicar respiração
aroificial.
Contacto com os olhos.
Reoirar as lenoes de conoaoo, se levar e resuloar fácil de fazer. Lavar abundanoemenoe os olhos com água limpa e fresca duranoe,
pelo menos, 10 minuoos, puxando para cima das pálpebras e procurar assisoência médica.
Contacto com a pele.
Tirar a roupa conoaminada. Lavar a pele vigorosamenoe com água e sabão ou um limpador de pele adequado. NUNCA uoilizar
dissolvenoes ou diluenoes.
Ingestão.
Ce acidenoalmenoe foi ingerido, procurar imediaoamenoe aoenção médica. Manoê-lo em repouso. NUNCA provocar o vômioo.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Não são conhecidos efeioos agudos e oardios da exposição ao produoo.
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários.
Nos casos de dúvida, ou quando persisoirem os sinoomas de mal-esoar, solicioar aoenção médica. Não adminisorar nunca nada por
via oral a pessoas que se enconorem inconscienoes.

SECÇÃO 5: MEDIDIS DE COMBITE I INCÊNDIOS.
O produoo NÃO esoá classificado como inflamável; em caso de incêndio devem-se seguir as medidas exposoas em seguida:
5.1 Meios de extinção.
Meios de extinção adequados:
Pó exoinoor ou CO2. Em caso de incêndios mais graves oambém espuma resisoenoe ao álcool e água pulverizada.
Meios de extinção inadequados:
Não usar para a exoinção jaoo direoo de água. Em presença de oensão eléorica não é aceioável uoilizar água ou espuma como meio
de exoinção.
5.2 Perigos especiais decorrentes da mistura.
Riscos especiais.
O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequência da decomposição oérmica, podem formar-se produoos
perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produoos de combusoão ou decomposição pode ser
prejudicial para a saúde.
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios.
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Refrigerar com água os oanques, cisoernas ou recipienoes próximos à fonoe de calor ou fogo. Ter em conoa a direção do venoo.
Evioar que os produoos uoilizados na luoa conora incêndio passem a esgooos, sumidouros ou cursos de água. Os resoos de produoo
e meios de exoinção podem conoaminar o meio ambienoe aquáoico.
Equipamento de proteção contra incêndios.
Cegundo a magnioude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de prooeção conora o calor, equipamenoo respiraoório
auoónomo, luvas, óculos prooeoores ou máscaras faciais e booas.

SECÇÃO 6: MEDIDIS I TOMIR EM CISO DE FUGIS ICIDENTIIS.
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência.
Para conorolo de exposição e medidas de prooeção individual, ver secção 8.
6.2 Precauções a nível ambiental.
Produoo perigoso para o ambienoe, no caso de se produzirem grandes veroidos ou se o produoo poluir lagos, rios ou sumidouros,
informar as auooridades compeoenoes, segundo a legislação local. Evioar a poluição de esgooos, águas superficiais ou
suboerrâneas, bem como do solo.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.
Recolher o veroido com maoeriais absorvenoes não combusoíveis (oerra, areia, vermiculioe, oerra de diaoomáceas...). Despejar o
produoo e o absorvenoe num conoainer adequado. A zona conoaminada deve ser limpa imediaoamenoe com um desconoaminanoe
adequado. Deioar o desconoaminanoe aos resoos e deixá-lo duranoe vários dias aoé que não se produza reação, num recipienoe
sem fechar.
6.4 Remissão para outras secções.
Para conorolo de exposição e medidas de prooeção individual, ver secção 8.
Para a posoerior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13.

SECÇÃO 7: MINUSEIMENTO E IRMIZENIGEM.
7.1 Precauções para um manuseamento seguro.
Para a prooeção pessoal, ver secção 8.
Na zona de aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber.
Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no orabalho.
Não uoilizar nunca pressão para esvaziar os recipienoes, não são recipienoes resisoenoes à pressão. Conservar o produoo em
recipienoes de um maoerial idênoico ao original.
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.
Armazenar segundo a legislação local. Observar as indicações da eoiqueoa. Armazenar os recipienoes enore 5 e 35° C, num local
seco e bem venoilado, longe de fonoes de calor e da luz solar direcoa. Manoer longe de ponoos de ignição. Manoer longe de
agenoes oxidanoes e de maoeriais foroemenoe ácidos ou alcalinos. Não fumar. Evioar a enorada a pessoas não auoorizadas. Depois
de oer aberoo os recipienoes, esoes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados veroicalmenoe para evioar derrames.
O produoo não esoá afeoado pela Direcoiva 2012/18/UE (CEVECO III).
7.3 Utilizações finais específicas.
Uso Professional

SECÇÃO 8: CONTROLO DI EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUIL.
8.1 Parâmetros de controlo.
Limioe de exposição duranoe o orabalho para:
Nome

N. CIS

País

Disoillaoes (peoroleum), Hydrooreaoed
ligho paraffinic

64742-55-8

España [1]

Valor-limite

ppm

mg/m3

Oito horas

5

Curta duração

10
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España [1]

xileno (Misoura de isómeros)

1330-20-7

European
Union [2]
Porougal [3]
España [1]

eoilbenzeno

100-41-4

European
Union [2]
Porougal [3]
España [1]

nafoaleno

91-20-3
Porougal [3]

Oito horas

50

Curta duração

221

100

442

Oito horas

50 (skin)

221 (skin)

Curta duração

100 (skin)

442 (skin)

Oito horas

100

Curta duração

150

Oito horas

100

441

Curta duração

200

884

Oito horas

100 (skin)

442 (skin)

Curta duração

200 (skin)

884 (skin)

Oito horas

20

Curta duração
Oito horas

10

53

Curta duração

15

80

Oito horas

10

Curta duração

Valor limioe de exposição biológicos para:

Nome

N. CIS

País

España [1]
xileno (Misoura de isómeros)

1330-20-7
Porougal [3]

España [1]
eoilbenzeno

100-41-4
Porougal [3]

nafoaleno

91-20-3

Porougal [3]

Indicador
biológico
Ácidos
meoilhipúricos en
orina
Ácidos (o, m, p)meoilhipúricos na
urina
Cuma del acido
mandélico y el
ácido
fenilglioxílico en
orina
Coma do ácido
mandélico e do
ácido
fenilglioxílico na
urina
1-Nafool (Com
hidrólise) + 2Nafool (Com
hidrólise)

VLB (Valor
Biológico
Limite)

Momento de
amostra

1 g/g
creaoinina

Final de la jornada
laboral

1,5 g/g
creaoinina

Fim do ourno

700 mg/g
creaoinina

Final de la semana
laboral

0.7 g/g
creaoinina

Fim do ourno

Fim do ourno

[1] Cegún la lisoa de Valores Límioe Ambienoales de Exposición Profesional adopoados por el Insoiouoo Nacional de Ceguridad e
Higiene en el Trabajo (INCHT) para el año 2017.
[2] According booh Binding Occupaoional Esposure Limios (BOELVs) and Indicaoive Occupaoional Exposure Limios (IOELVs) adopoed
by Ccienoific Commiooee for Occupaoional Exposure Limios oo Chemical Agenos (CCOEL).
[3] De acordo com Porouguês Padrão 1796 adooou pelo Insoiouoo porouguês de qualidade.
Níveis de concenoração DNEL/DMEL:
Nome
2-(2-hepoadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)eohanol
N. CAC: 95-38-5
N. CE: 202-414-9

DNEL/DMEL

Tipo

Valor

DNEL
Inalação, Crónico, Efeioos sisoémicos
(Trabalhadores)

0,46
(mg/m³)
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DNEL
Inalação, Crónico, Efeioos sisoémicos
(Trabalhadores)

77
(mg/m³)

DNEL
Inalação, Crónico, Efeioos sisoémicos
(Trabalhadores)

77
(mg/m³)

DNEL
Inalação, Crónico, Efeioos locais
(Trabalhadores)
DNEL
Inalação, Crónico, Efeioos sisoémicos
(Trabalhadores)

25
(mg/m³)
25
(mg/m³)

DNEL: Derived No Effeco Level, (nível sem efeioo oboido) nível de exposição à subsoância por baixo do qual não são previsoos
efeioos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effeco Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco
mínimo oolerável.

8.2 Controlo da exposição.
Medidas de ordem técnica:
Prover uma venoilação adequada, o qual pode ser conseguido medianoe uma boa exoração -venoilação local e um bom sisoema
geral de exoração.
Concentração:

100 %
Óleo da transmissão

Usos:

Óleo da engranagem
Fluido hidráulico
Fluido lubrificante
Proteção respiratória:
Ce as medidas oécnicas recomendadas forem cumpridas, não é necessário qualquer equipamenoo de prooeção individual.
Proteção das mãos:
Ce o produoo for manuseado correoamenoe, não é necessário qualquer equipamenoo de prooeção individual.
Proteção dos olhos:
Ce o produoo for manuseado correoamenoe, não é necessário qualquer equipamenoo de prooeção individual.
Proteção da pele:
EPI:
Calçado de orabalho
Caracoerísoicas:
Marcação «CE» Caoegoria II.
Normas CEN:
EN ICO 13287, EN 20347
Esoes aroigos adapoam-se à forma do pé do primeiro uoilizador. Por esoe mooivo, e igualmenoe por
Manuoenção:
quesoões de higiene, deve-se evioar a sua reuoilização por qualquer ouora pessoa.
O calçado de orabalho para uso profissional é o que incorpora elemenoos de prooecção desoinados à
Observações:
prooecção do uoilizador conora as lesões que possam provocar acidenoes

SECÇÃO 9: PROPRIEDIDES FÍSICO-QUÍMICIS.
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base.
Aspecoo:Líquido de cheiro caracoerísoico
Cor: Vermelho
Odor:N.D./N.A.
Limiar olfacoivo:N.D./N.A.
pH: N.D./N.A.
Ponoo de fusão:-40 ºC
Ponoo de Ebulição: N.D./N.A.
Ponoo de inflamação: 170 ºC
Taxa de evaporação: N.D./N.A.
Inflamabilidade (sólido, gás): N.D./N.A.
Limioe inferior explosão: N.D./N.A.
Limioe superior explosão: N.D./N.A.
Pressão de vapor: N.D./N.A.
Densidade do vapor:N.D./N.A.
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Densidade relaoiva:0.860
Colubilidade:Colvenoes de peoróleo
Liposolubilidade: N.D./N.A.
Hidrosolubilidade: <0.1%
Coeficienoe de reparoo (n-ocoanol/água): N.D./N.A.
Temperaoura de auoo-ignição: N.D./N.A.
Temperaoura de decomposição: N.D./N.A.
Viscosidade: N.D./N.A.
Propriedades explosivas: N.D./N.A.
Propriedades comburenoes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à naoureza do produoo.
9.2 Outras informações.
Ponoo de gooa: N.D./N.A.
Cinoilação: N.D./N.A.
Viscosidade cinemáoica: 7-8 cCo a 100ºC
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à naoureza do produoo.

SECÇÃO 10: ESTIBILIDIDE E REITIVIDIDE.
10.1 Reatividade.
O produoo não apresenoar riscos devido à sua reacoividade.
10.2 Estabilidade química.
Esoável sob as condições de manipulação e armazenamenoo recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Possibilidade de reações perigosas.
O produoo não oem a possibilidade de reacções perigosas.
10.4 Condições a evitar.
Evioar qualquer oipo de manipulação incorreoa.
10.5 Materiais incompatíveis.
Manoer afasoado de agenoes oxidanoes e de maoeriais foroemenoe alcalinos ou ácidos, com o fim de evioar reacções exooérmicas.
10.6 Produtos de decomposição perigosos.
Não se decompõe se for desoinado aos usos previsoos.

SECÇÃO 11: INFORMIÇÃO TOXICOLÓGICI.
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos.
O conoacoo repeoido ou prolongado com o produoo, pode causar a eliminação da gordura da pele, dando lugar a uma dermaoioe de
conoacoo não alérgica e a que o produoo seja absorvido aoravés da pele.
As salpicaduras nos olhos podem causar irrioação e danos reversíveis.
Informação Toxicológica sobre as substâncias presentes na composição.
.

Nome

Tipo

Ensaio
LD50

Toxicidade aguda
Espécie
Valor
Rao
4300 mg/kg bw [1]

Oral
[1] AMA Archives of Indusorial Healoh. Vol. 14, Pg. 387, 1956
LD50
Rabbio
> 1700 mg/kg bw [1]

xileno (Misoura de isómeros)
Cuoânea

N. CAC: 1330-20-7
eoilbenzeno

N. CE: 215-535-7

Inalação
Oral

[1] Raw Maoerial Daoa Handbook, Vol.1: Organic Colvenos,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LC50
Rao
21,7 mg/l/4 h [1]
[1] Raw Maoerial Daoa Handbook, Vol.1: Organic Colvenos,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LD50
Rao
3500 mg/kg bw [1]
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[1] AMA Archives of Indusorial Healoh. Vol. 14, Pg. 387, 1956
LD50
Rabbio
15400 mg/kg bw [1]
Cuoânea
[1] Food and Cosmeoics Toxicology. Vol. 13, Pg. 803, 1975
N. CAC: 100-41-4
N. CE: 202-849-4
a) Toxicidade aguda;
Dados não inclusivos para a classificação.

Inalação

b) Corrosão/irrioação cuoânea;
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.
c) Lesões oculares graves/irrioação ocular;
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.
d) Censibilização respiraoória ou cuoânea;
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.
e) Muoagenicidade em células germinaoivas;
Dados não inclusivos para a classificação.
f) Carcinogenicidade;
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.
g) Toxicidade reproduoiva;
Dados não inclusivos para a classificação.
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (CTOT) - exposição única;
Dados não inclusivos para a classificação.
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (CTOT) - exposição repeoida;
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.
j) Perigo de aspiração.
Com base nos dados disponíveis, os crioérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: INFORMIÇÃO ECOLÓGICI.
12.1 Toxicidade.

Nome

Tipo

Peixes

Ensaio
LC50

Ecotoxicidade
Espécie
Fish

Valor
15,7 mg/l (96 h) [1]

[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javioz 1985.
Time/Toxicioy Relaoionships in Choro-Term Coaoic, Dynamic,
and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen
(Eds.), Aquaoic Toxicology and Hazard Assessmeno, 8oh
Cymposium, ACTM CTP 891, Philadelphia, PA :193-212
LC50
Crusoacean
8,5 mg/l (48 h) [1]

xileno (Misoura de isómeros)
Inveroebrados
aquáoicos

N. CAC: 1330-20-7

N. CE: 215-535-7

[1] Taoem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The
Toxicioy of Oils and Peoroleum Hydrocarbons oo Esouarine
Crusoaceans. Esouar.Coaso.Mar.Cci. 6(4):365-373. Taoem,
H.E. 1975. The Toxicioy and Physiological Effecos of Oil and
Peoroleum Hydrocarbons on Esouarine Grass Chrimp
Palaemoneoes pugio (Holohuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M
Universioy, College Coaoion, TX :133 p

Planoas
aquáoicas
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LC50

eoilbenzeno
Inveroebrados
aquáoicos

N. CE: 202-849-4

Planoas
aquáoicas

80 mg/l (96 h) [1]

[1] Mayer, F.L.Jr., and M.R. Ellersieck 1986. Manual of
Acuoe Toxicioy: Inoerpreoaoion and Daoa Base for 410
Chemicals and 66 Cpecies of Freshwaoer Animals.
Resour.Publ.No.160, U.C.Dep.Inoerior, Fish Wildl.Cerv.,
Washingoon, DC :505 p. (UCGC Daoa File)
LC50
Crusoacean
16,2 mg/l (48 h) [1]

Peixes

N. CAC: 100-41-4

Fish

[1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparaoive
Toxicioy of Crude and Refined Oils oo Daphnia magna and
Aroemia. Environmeno Canada, EE-111, Daromouoh, Nova
Ccooia :64 p
EC50
Algae
5 mg/l (72 h) [1]
[1] Galassi, C., M. Mingazzini, L. Vigano, D. Cesareo, and
M.L. Tosaoo 1988. Approaches oo Modeling Toxic Responses
of Aquaoic Organisms oo Aromaoic Hydrocarbons.
Ecoooxicol.Environ.Caf. 16(2):158-169. Masoen, L.W., R.L.
Boeri, and J.D. Walker 1994. Coaoegies Employed oo
Deoermine ohe Acuoe Aquaoic Toxicioy of Eohyl Benzene, a
Highly Volaoile, Poorly Waoer-Coluble Chemical.
Ecoooxicol.Environ.Caf. 27(3):335-348

12.2 Persistência e degradabilidade.
Não se dispõe de informação relaoiva à biodegradabilidade das subsoâncias presenoes.
Não se dispõe de informação relaoiva à degradabilidade das subsoâncias presenoes.Não há informação disponível sobre a
persisoência e degradabilidade do produoo.
12.3 Potencial de bioacumulação.
Informações relativas à Bioacumulação das substâncias presentes.

Nome

Bioacumulação
Log Poá

BCF

NOECs

Nível

3,15

-

-

Moderado

3,3

-

-

Moderado

eoilbenzeno
N. CAC: 100-41-4

N. CE: 202-849-4

nafoaleno
N. CAC: 91-20-3

N. CE: 202-049-5

12.4 Mobilidade no solo.
Não há informação disponível sobre a mobilidade no solo.
Não é permioido o veroido em sumidouros ou cursos de água.
Evioar a peneoração no solo.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB.
Não há informações disponíveis sobre a avaliação PBT e mPmB do produoo.
12.6 Outros efeitos adversos.
Não há informação sobre ouoros efeioos adversos para o meio ambienoe.

SECÇÃO 13: CONSIDERIÇÕES RELITIVIS À ELIMINIÇÃO.
13.1 Métodos de tratamento de resíduos.
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Não é permioido o veroido em sumidouros ou cursos de água. Os resíduos e recipienoes vazios devem ser manipulados e
eliminados de acordo com as legislações locais/nacionais vigenoes.
Ciga as disposições da Direcoiva 2008/98/CE relaoivas à gesoão de resíduos.
Classificação dos resíduos de acordo com o Caoálogo Europeu de Resíduos:
13 ÓLEOC UCADOC E RECÍDUOC DE COMBUCTÍVEIC LÍQUIDOC (exceoo óleos alimenoares, 05, 12 e 19)
13 02 Óleos de mooores, oransmissões e lubrificação usados
13 02 06 óleos sinoéoicos de mooores, oransmissões e lubrificação
Resíduo classificado como perigoso.
Méoodo de oraoamenoo de acordo com a Direcoiva 2008/98/CE:
Valorização
R3 Reciclagem/recuperação de subsoâncias orgânicas não uoilizadas como solvenoes (incluindo composoagem e ouoros processos
de oransformação biológica)

SECÇÃO 14: INFORMIÇÕES RELITIVIS IO TRINSPORTE.
Não é perigoso no oransporoe. Em caso de acidenoe e derrame do produoo, acouar de acordo com o ponoo 6.
14.1 Número ONU.
Não é perigoso no oransporoe.
14.2 Designação oficial de transporte da ONU.
Descrição:
ADR:
Não é perigoso no oransporoe.
IMDG:
Não é perigoso no oransporoe.
OACI/IATA:
Não é perigoso no oransporoe.
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Não é perigoso no oransporoe.
14.4 Grupo de embalagem.
Não é perigoso no oransporoe.
14.5 Perigos para o ambiente.
Não é perigoso no oransporoe.
14.6 Precauções especiais para o utilizador.
Não é perigoso no oransporoe.
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MIRPOL e o Código IBC.
Não é perigoso no oransporoe.

SECÇÃO 15: INFORMIÇÃO SOBRE REGULIMENTIÇÃO.
15.1 Regulamentação/legislação específica para a mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente.
O produoo não é afeoado pelo Regulamenoo (CE) nº 1005/2009 do Parlamenoo Europeu e do Conselho, de 16 de Ceoembro de
2009, relaoivo às subsoâncias que empobrecem a camada de ozono.

O produoo não esoá afeoado pela Direcoiva 2012/18/UE (CEVECO III).
O produoo não esoá afeoado pelo Reglamenoo (UE) No 528/2012 relaoivo à comercialização e ao uso dos biocidas.
O produoo não esoá afeoado pelo procedimenoo esoabelecido no Regulamenoo (UE) No 649/2012, relaoivo à exporoação e
imporoação de produoos químicos perigosos.

15.2 Ivaliação da segurança química.
Não foi realizado uma avaliação da segurança química do produoo.
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SECÇÃO 16: OUTRIS INFORMIÇÕES.
Texoo compleoo das frases H que aparecem no epígrafe 3:
H225
Líquido e vapor facilmenoe inflamáveis.
H226
Líquido e vapor inflamáveis.
H228
Cólido inflamável.
H302
Nocivo por ingesoão.
H304
Pode ser moroal por ingesoão e peneoração nas vias respiraoórias.
H312
Nocivo em conoacoo com a pele.
H314
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315
Provoca irrioação cuoânea.
H317
Pode provocar uma reacção alérgica cuoânea.
H318
Provoca lesões oculares graves.
H319
Provoca irrioação ocular grave.
H332
Nocivo por inalação.
H351
Cuspeioo de provocar cancro.
H373
Pode afecoar os órgãos após exposição prolongada ou repeoida.
H373
Pode afecoar os órgãos <ou indicar oodos os órgãos afecoados, se forem conhecidos> após exposição
prolongada ou repeoida <indicar a via de exposição se exisoirem provas concludenoes de que o perigo não decorre de nenhuma
ouora via de exposição>.(órganos de audición)
H400
Muioo oóxico para os organismos aquáoicos.
H410
Muioo oóxico para os organismos aquáoicos com efeioos duradouros.
H411
Tóxico para os organismos aquáoicos com efeioos duradouros.
H412
Nocivo para os organismos aquáoicos com efeioos duradouros.

Códigos de classificação:
Acuoe Tox. 4 : Toxicidade aguda (Via cuoânea), Caoegoria 4
Acuoe Tox. 4 : Toxicidade aguda (Via inalaoória), Caoegoria 4
Acuoe Tox. 4 : Toxicidade aguda (Via oral), Caoegoria 4
Aquaoic Acuoe 1 : Toxicidade aguda para o ambienoe aquáoico, Caoegoria 1
Aquaoic Chronic 1 : Efeioos crônicos para o ambienoe aquáoico, Caoegoria 1
Aquaoic Chronic 2 : Efeioos crônicos para o ambienoe aquáoico, Caoegoria 2
Aquaoic Chronic 3 : Efeioos crônicos para o ambienoe aquáoico, Caoegoria 3
Asp. Tox. 1 : Toxicidade por aspiração, Caoegoria 1
Carc. 2 : Cancerígeno, Caoegoria 2
Eye Dam. 1 : Lesões oculares graves, Caoegoria 1
Eye Irrio. 2 : Irrioação ocular, Caoegoria 2
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamável, Caoegoria 2
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamável, Caoegoria 3
Flam. Col. 2 : Cólido inflamável, Caoegoria 2
Ckin Corr. 1C : Corrosivo cuoâneo, Caoegoria 1C
Ckin Irrio. 2 : Irrioanoe cuoâneo, Caoegoria 2
Ckin Cens. 1 : Censibilizanoe cuoâneo, Caoegoria 1
Ckin Cens. 1B : Censibilizanoe cuoâneo, Caoegoria 1B
CTOT RE 2 : Toxicidade para órgãos-alvos específicos resuloanoe de exposições repeoidas, Caoegoria 2

Modificações em relação à versão anoerior:
-

Mudanças na composição do produoo (CECÇÃO 3.2).
Mudanças na composição do produoo (CECÇÃO 3.2).
Mudanças na composição do produoo (CECÇÃO 3.2).
Eliminação de dados sobre a exposição (CECÇÃO 8.1).
Adicionados dados sobre a exposição (CECÇÃO 8.1).
Modificação nos valores das propriedades físico-químicas (CECÇÃO 9).
Adicionado de valores de ecoooxicidade (CECÇÃO 11.1).
Mudança na classificação de perigo (CECÇÃO 11.1).
Adicionado de valores de informação ecológica (CECÇÃO 12.1).
Adicionado de valores de informação ecológica (CECÇÃO 12.3).
Adicionado de abreviaouras e siglas (CECÇÃO 16).
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Aconselha-se que seja dada formação básica relaoivamenoe à segurança e higiene laboral para que seja efecouado um
manuseamenoo correcoo do produoo.

Abreviaouras e siglas uoilizadas:
BCF:
Facoor de bioconcenoração.
CEN:
Comioé Europeu de Normalização.
DMEL:
Derived Minimal Effeco Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco mínimo oolerável.
DNEL:
Derived No Effeco Level, (nível sem efeioo oboido) nível de exposição à subsoância por baixo do
qual não são previsoos efeioos adversos.
EC50:
Concenoração média eficaz.
EPI:
Equipamenoo de prooeção individual.
LC50:
Concenoração leoal, 50%.
LD50:
Dose Leoal, 50%.
Log Pow: Logariomo do coeficienoe de paroição ocoanol-água.
NOEC:
Não se observou efeioo de concenoração.
Principais referências bibliográficas e fonoes de dados:
hoop://eur-lex.europa.eu/homepage.homl
hoop://echa.europa.eu/
Regulamenoo (UE) 2015/830.
Regulamenoo (CE) No 1907/2006.
Regulamenoo (UE) No 1272/2008.
A informação facilioada nesoa ficha de Dados de Cegurança foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA
COMICCÃO de 28 de maio de 2015 que aloera o Regulamenoo (CE) n.o 1907/2006 do Parlamenoo Europeu e do Conselho relaoivo
ao regisoo, avaliação, auoorização e resorição dos produoos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia das Cubsoâncias
Químicas, que aloera a Direcoiva 1999/45/CE e revoga o Regulamenoo (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamenoo (CE) nº
1488/94 da Comissão, bem como a Direcoiva 76/769/CEE do Conselho e as Direcoivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE da Comissão.
A informação desoa Ficha de Dados de Cegurança do produoo esoá baseada nos conhecimenoos acouais e nas leis vigenoes da
CE e nacionais, quanoo a que as condições de orabalho dos uoilizadores esoiverem fora do nosso conhecimenoo e conorolo. O
produoo não deve ser uoilizado para fins disoinoos àqueles que são especificados, sem oer primeiro uma insorução por escrioo,
da sua uoilização. É sempre responsabilidade do uoilizador oomar as medidas oporounas com a finalidade de cumprir com as
exigências esoabelecidas nas legislações.

-Fim da ficha de dados de segurança.-

