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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÃNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1 Identificador do produto 
Nome do produto QUICK ESPECIAL HANDCLEANER - 3 KGEIZ STAR LACK AIR DRY 5 L 
Referência    4480200 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Setor de uso 
U22 Uso profissional: Domínio público (administração, educação, entretenimento, serviços, artesãos) 
Categoria de produto 
PC39 Cosméticos, produtos de higiene pessoal   
- Aplicação da substância / mistura: Massa para limpeza das mãos  
- Utilizações desaconselhadas.  
Todas as aplicações que diferem da aplicação mencionada na "aplicação da mistura" são aconselhadas 
contra ou devem ser discutidas com o fornecedor / produtor 
 
1.3 Dados relativos ao fornecedor da ficha de segurança 
Fornecedor 
CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA 
Ribeira de Eiras, Adémia 
3020-326 Coimbra 
Portugal 
 
1.4 Número de telefone de emergência (CIAV): 800 250 250 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura 
Regulamento nº1272/2008 (CLP): 
A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP). 
 
Aquatic Chronic 3: Perigosidade crónica para o meio ambiente aquático, Categoria 3, H412 
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis, Categoria 3, H226 
Repr. 1B: Tóxico para a reprodução, Categoria 1B, H360 
STOT SE 3: Toxicidade específica com efeitos de sonolência e vertigens (exposição única), Categoria 3, H336 
 
2.2 Elementos do rótulo 
Regulamento nº1272/2008 (CLP): 
 
O produto é classificado e rotulado de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).  
Pictogramas de perigo sem sinal  
Palavra-sinal sem sinal  
Frases de perigo sem sinal  
Informações adicionais:  
Ficha de segurança disponível a pedido   
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 sobre cosméticos  
Este produto não é classificado de acordo com 1272/2008 porque o produto é um cosmético de acordo com 
a EU 1223/2009  
Contém álcalis.  
 
2.3 Outros perigos 
Resultados da avaliação PBT e mPmB · PBT: Não aplicável · mPmB: Não aplicável. 
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3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.2. Misturas 
Descrição: Mistura das substâncias listadas abaixo com adições inofensivas. 
Ingredientes de acordo com a regulamentação cosmética:  
AquaDimetil  
GlutaratoSulfato de alquil  
C12-18 de sódio 
Poliuretano 
Cocamida DEA 
Dimetil succinato 
Dimetil adipato 
Brassica Campestris Seed Oil 
Stearalkonium Bentonite 
Bentonite 
Sodium  
ChlorideLauryl  
Alcohol 
Titanium Dioxide 
CI 77891 
ParfumCitric Acid 
Dipropylene Glycol 
Sodium Sulfate 
Silica 
Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate 
Alcohol 
Silver Chloride 
Benzyl Alcohol 
Methylchloroisothiazolinone 
Methylisothiazolinone 
Componentes perigosos: não 
 

Ingredientes em conformidade 89/542/EG 

surfactantes aniónicos ≥5 - <15% 

surfactantes não iónicos, corante, conservantes, perfumes       <5% 

Informações adicionais: Para a redação das frases de perigo listadas, consulte a seção 16. 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Informações geraisRemoção imediata de qualquer roupa contaminada pelo produto.Não são necessárias 
medidas especiais. 
· Após a inalação 
Fornecer ar fresco; consulte o médico em caso de sintomas. 
· Após contato com a pele 
O produto não é irritante para a pele.  
· Após contato com os olhos 
Lavar os olhos abertos por vários minutos em água corrente. Se os sintomas persistirem, consulte um 
médico. 
· Em caso de persistência dos sintomas, consulte um médico. 
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4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1. Meios de extinção 
Meios adequados de extinção 
Use medidas de combate a incêndio adequadas ao ambiente. 
 
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
5.3 Recomendação para bombeiros 
 · Equipamento de proteção:  
Não são necessárias medidas especiais. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Não requerido. 
 
6.2. Precauções a nível ambiental 
Dilua com muita água. 
Não permita a entrada no sistema de drenagem, águas superficiais ou subterrâneas. 
 
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Absorver com material de ligação de líquidos (areia, diatomita, ligantes ácidos, ligantes universais, 
serraduras). 
 
6.4. Remissão para outras secções 
Nenhum material perigoso é libertado. 
Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro 
Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual. 
Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte. 
 
7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Não são necessárias precauções especiais se usadas corretamente. 
 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Requisitos a serem atendidos por depósitos e contentores:  
Não há requisitos especiais. 
Informações sobre armazenamento num local de armazenamento comum: 
Não é necessário. 
Mais informações sobre as condições de armazenamento:  
Proteger do gelo. 
 
7.3. Utilizações finais específicas 
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Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
Componentes com valores limite que exigem controle no local de trabalho:  
O produto não contém quantidades relevantes de materiais com valores críticos que precisem de ser 
controlados no local de trabalho. 
Informações adicionais:  
As listas válidas durante a compilação foram usadas como base. 
 
8.2 Controlo da exposição: 
Equipamento de proteção individual   
Medidas gerais de proteção e higiene 
As medidas de prevenção habituais devem ser seguidas pelas regras gerais para manuseio de produtos 
químicos.  
Equipamento de respiração: não é necessário.  
Proteção das mãos: não é necessário.  
Material das luvas 
Luvas de proteção são usadas apenas quando o limpador de mãos é usado como produto químico e não 
como cosmético para a limpeza das mãos não é necessário  
Tempo de penetração do material das luvas 
Luvas de proteção não são necessárias, exceto para limpeza do material derramado  
Proteção dos olhos: Óculos de segurança recomendados durante o reabastecimento. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 
Informação geral 
Aparência: 
Forma:                                                                       Pastel 
Cor:                                                                            esbranquiçado 
Odor:                                                                         Agradável 
Limiar olfativo:                                                        Não determinado. 
Valor pH em 20 ° C:                                                 ~ 6,5 
 
Mudança de condição 
Ponto de fusão / ponto de congelação:             Não classificado 
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 100 ° C 
Ponto de inflamação:                                            100 ° C 
Inflamabilidade (sólido, gás):                               Não aplicável. 
Temperatura de ignição: 
Temperatura de decomposição:                          Não determinado. 
Auto-inflamabilidade:                                            O produto não é auto-inflamável. 
Propriedades explosivas:                                       O produto não é explosivo. 
Valores críticos para explosão: 
Inferior:                                                                      Não determinado. 
Superior:                                                                    Não determinado. 
Pressão de vapor:                                                    Não determinado. 
Densidade a 20 ° C:                                                  ~ 0,95 g / cm³ 
Densidade relativa:                                                  Não determinado. 
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Densidade de vapor:                                                Não determinado. 
Taxa de evaporação:                                                Não determinado. 
Solubilidade em / miscibilidade com 
Água:                                                                           totalmente miscível 
Coeficiente de partição n-octanol / água:           Não classificado. 
Viscosidade: 
dinâmico:                                                                    Não determinado. 
cinemático:                                                                 Não determinado. 
 
9.2 Outras informações  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 
10.1. Reactividade 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
10.2. Estabilidade química 
Decomposição térmica / condições a serem evitadas: Nenhuma decomposição se usada de acordo com as 
especificações. 
 
10.3. Possibilidade de reacções perigosas 
Não se conhecem reações perigosas 
 
10.4. Condições a evitar 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
10.5. Materiais incompatíveis 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos. 
 
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Efeito irritante primário: 
Corrosão / irritação cutânea  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Lesões / irritações oculares graves  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Sensibilização respiratória ou cutânea  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para reprodução) 
Mutagenicidade em células germinativas  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Carcinogenicidade  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Toxicidade reprodutiva  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
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Exposição única STOT  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Exposição repetida STOT  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
Perigo de aspiração  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

 
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas 
 
12.1. Toxicidade 
Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
 
12.2. Persistência e degradabilidade 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 
 
12.3. Potencial de bioacumulação 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 
 
12.4. Mobilidade no solo 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 
· Informações ecológicas adicionais: 
· Notas gerais: 
Classe de perigo para a água 1 (regulamento alemão) (auto-avaliação): pouco perigoso para a água. 
Não permita que produtos não diluídos ou grandes quantidades cheguem às águas subterrâneas, corpos 
d'água ou sistemas de esgoto. 
Perigo para a água potável se pequenas quantidades vazarem no solo. 
 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Não aplicável 
 
12.6. Outros efeitos adversos 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 

 
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
                      
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendação: Pequenas quantidades podem ser descartadas no lixo doméstico. 
Embalagens não limpas: 
Recomendação: O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos oficiais. 
Agente de limpeza recomendado: Água, se necessário com agente de limpeza. 
 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
14.1. Número ONU VAZIO 
 
14.2. Designação oficial  
de transporte da ONU                                   VAZIO 
 
14.3. Classes de perigo para 
efeitos de transporte                                     VAZIO 
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Etiquetas:                                                          
 
14.4. Grupo de embalagem                          VAZIO 
 
14.5. Perigos para o ambiente Não 
 
14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Não aplicável 
 
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Marpol e o Código IBC 
Não aplicável. 
"Regulamento modelo" da ONU:                 VAZIO        
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
15.2 Avaliação da segurança química: 
Não foi realizada uma avaliação de segurança química. 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Esses dados são baseados em nosso conhecimento atual. No entanto, não constituirão uma garantia para 
qualquer 
características específicas do produto e não deve estabelecer uma relação contratual legalmente válida. 
· Departamento que emite a folha de especificações de dados: Departamento de proteção ao meio 
ambiente. 
· Contato: Pesquisa e desenvolvimento 
· Abreviações e Acrônimos: 
RID: Regulamento internacional relativo ao transporte de marcha e meio ambiente (regulamento relativo à 
Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Trem) 
ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil 
· * Dados comparados com a versão anterior alterados. 


