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

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: FOAM CLEANER 400ML

Código de stock: KF04504, KF15225

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

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Identificação da empresa: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Número de telefone de emergência

Tel (em caso de emergência): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Secção 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificaçao (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Efeitos adversos: Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a 

ação do calor. 

2.2. Elementos do rótulo

Elementos do rótulo:  

Advertências de perigo: H222: Aerossol extremamente inflamável.

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

Pictogramas de perigo: GHS02: Chama

Palavras-sinal: Perigo

Recomendações de prudência: P102: Manter fora do alcance das crianças.

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 

fontes de ignição. Não fumar.

P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

[cont...]
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Aerossol Flamável 1: H222; -: H229
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P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a50 

°C/122 °F.

2.3. Outros perigos

Outros perigos: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when exposed to 

temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Esta substância não está identificada como substância PBT/vPvB.

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Ingredientes não classificados:

HIDROCARBONETOS, RICOS EM C3-4, DESTILADO DO PETROLEO

EINECS CAS PBT / WEL Classificaçao (CLP) Percenta

gem

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

NITRITO DE SODIO

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Contém: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

Secção 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com a pele: Lavar imediata com sabão e água. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Contacto com os olhos: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Ingestão: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Inalação: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. 
[cont...]

Em caso de ventilação insuficiente e / ou através do uso, podem ocorrer misturas

explosivas / altamente inflamáveis.

O aerossol pode explodir devido à pressão interna gerada quando exposto

a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.

HIDROCARBONETOS, C3-C4 RICO, DESTILADO EM ÓLEO

Gás inflamável 1: H220; Gás comprimido : H280

 Óxidos de solubilidade 3: H272; Toxicidade aguda 3:
 H301; Toxicidade aguda para organismos aquáticos
 1: H400

ÁLCOOLES, C12-14, ETOXILADOS

Dano ocular 1: H318 ; Toxicidade aguda para 
organismos aquáticos 1: H400 ; Toxicidade para os
organismos aquáticos com efeitos duradouros 3:H412

Cloreto de N- (2-HIDROXIETIL) -N, N-DIMETIL-C12-14- (COM NÚMERO MESMO) -1 CLORETO DE AMÍNIO
 Toxicidade aguda 4: H302; Danos na pele 1C: H314;
 Toxicidade aguda para organismos aquáticos 1:H400; 
 Toxicidade para os organismos aquáticos com efeitos
 duradouros 2: H411; ORGANOTOXICIDADE
 SELETIVA RE 1: H372

HIDROCARBONETOS, C3-C4 RICO, DESTILADO EM ÓLEO; Gás de petróleo: Nota K: A classificação 
da substância como cancerígena ou mutagênica não precisa ser aplicada, se for comprovado que a
substância contém menos de 0,1% da fração de massa de 1,3-butadieno (Lista Europeia de Químicos 
Comerciais Existentes 203-450-8)

 Lavar imediata com sabão e água. Em caso de irritação da pele, procure tratamento médico.

Enxágüe imediatamente com cuidado e cuidado com água para os olhos ou para os olhos. 

Em caso de problemas ou sintomas persistentes, consulte um oftalmologista.

Se ingerido, beba imediatamente: Água. Nunca administre nada por via oral a uma 

pessoa inconsciente ou a uma pessoa com cãibras. Não provoque vômito. 

Cuidado se a vítima vomitar: Risco de aspiração!

Em caso de acidente por inalação: remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a em repouso.

Em todos os casos de dúvida ou quando os sintomas persistirem, procure orientação médica.

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

Contacto com a pele: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Contacto com os olhos: May cause irritration and sight distrurances. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento imediato / especial: Treat symptomatically. 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção: Dióxido de carbono. Foam Pó químico. Unsuitable extingguishing media: High power 

water jet. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos da exposição: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Recomendações para pessoal: Usar equipamento respiratório autónomo. Usar vestuário de protecção para evitar o 

contacto com a pele e os olhos. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

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

Precauções pessoais: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções ambientais: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion hazard. 

Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming 

or installing oil booms). 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza: Absorver com terra ou areia seca. Transferir para um recipiente de recolha rotulado que 

possa ser fechado, para eliminação por método apropriado. Ventilate affected area. 

6.4. Remissão para outras secções

Remissão para outras secções: Consultar a secção 8 da FDS. Manuseio seguro: consulte a seção 7 

[cont...]

Pode causar irritação se houver muito tempo em contato com a pele

Pode causar irritação e distúrbios visuais

Trate sintomaticamente.

Diόxido de carbono. Espuma. Pό químico. Meios inadequados de extinção: 

Jato de água de alta potência

Combustível. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Pode ser liberado em

caso de incêndio: Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono. 

Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.

Use spray de água / corrente para proteger o pessoal e para esfriar os recipientes em perigo.

Use um jato de spray de água para derrubar vapores / gases / névoas. A água contaminada

de combate a incêndio deve ser coletada separadamente. Não esvazie em drenos ou no

ambiente aquático. Em caso de incêndio e / ou explosão, não respire a fumaça.

Informação adicional:

Remova todas as fontes de ignição. Forneça ventilação adequada. Não respire 

gás / fumaça / vapor / spray. Evite o contato com os olhos e as roupas da pele. 

Use equipamento de proteção individual

Não permita a descarga descontrolada do produto no meio ambiente. Perigo de explosão. 

Elimine vazamentos imediatamente. Evite espalhar sobre grandes superfícies (por exemplo,

represando ou instalando barras de óleo).

Ventilar a área afetada.
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Secção 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Requisitos de manuseamento: Proibido fumar. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures against 

static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento: Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. No 

smoking. Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do not store together with: 

Radioactive substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. 

Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or 

mixtures which, in contact with water emit flammable gases. Further information on 

storage contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3. Utilizações finais específicas

Utilizações finais específicas: Dados não disponíveis. 

Secção 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição: Dados não disponíveis.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Dados não disponíveis.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de ordem técnica: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Protecção respiratória: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type 

A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification 

number. 

Protecção das mãos: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 

[cont...]

Proibido fumar. Use somente em áreas bem ventiladas. Tome medidas de precaução contra

descargas estáticas. Não borrife chamas ou fontes de ignição. Devido ao perigo de explosão, 

evite vazamentos de vapores nas adegas, condutas e valas.

Proibido fumar. Observe: diretiva aerossol (75/324 / EEC). Não armazene junto com:

Substâncias radioativas. Substâncias infecciosas. Peróxidos orgânicos. Sólidos oxidantes. 

Líquidos oxidantes. Líquidos e sólidos pirofóricos. Substâncias inflamáveis. substâncias ou 

misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. Mais informações sobre 

contições de armazenamento:

Temperatura recomendada de armazenamento 10-30 ° C 

Não armazene em temperaturas acima de: 50 ° C. 

Condições a evitar: radiação UV / luz solar, calor, umidade.

Garanta uma ventilação adequada da área de armazenamento.

Use somente ao ar livre ou em uma área bem ventilada.

Com o uso correto e adequado e em condições normais, a proteção respiratória 

não é necessária. Proteção respiratória necessária em caso de:

valor crítico excedente ventilação insuficiente.

Equipamento de proteção respiratória adequado:

Dispositivo de filtro combinado (DIN EN 141). 

Tipo A / P3 Use apenas equipamento de respiração com etiqueta CE, 

incluindo o número de identificação de quatro dígitos.

Protecção das mãos: não é necessário Em caso de contacto prolongado ou frequente com a pele:

Luvas de borracha. DIN EN 374 Material adequado:

(tempo de penetração (período máximo de uso):> = 8h):

Borracha butílica (0,5 mm)

FKM (borracha fluoror) (0,4 mm)

Em caso de reutilização, limpe as luvas antes de decolar e guarde em local bem arejado.
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Protecção dos olhos: For normal use no goggles required. 

Protecção da pele: Vestuário de protecçao. 

Ambientais: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Aerosol 

Cor: characteristic 

Odor: Cheiro característico 

Comburente: Não comburente (segundo CE) 

Solubilidade em água: Miscível 

Viscosidade: Dados não disponíveis. 

Ponto/intervalo de fusão °C: Dados não disponíveis. Ponto de inflamação °C: Dados não disponíveis.

Pressão de vapor: 3.1-6.1 Densidade relativa: 0.9-1.0 g/cm3

pH: Dados não disponíveis.

9.2. Outras informações

Outras informações: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

Secção 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Reactividade: Dados não disponíveis. 

10.2. Estabilidade química

Estabilidade química: Estável em condições normais. 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Condições a evitar

Condições a evitar: Ar húmido. Calor. Luz solar directa. Fontes de ignição. 

10.5. Materiais incompatíveis

Matérias a evitar: Dados não disponíveis. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomp. perigosos: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

Secção 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

[cont...]

Para uso normal, não são necessários óculos de proteção.

Não permita vazamentos descontrolados do produto no meio ambiente.

Característica

Teor de solventes: 10% - Dados relativos à Diretiva 1999/13 / CE relativa à limitação das

 emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC-RL)

O aquecimento causa aumento de pressão com risco de ruptura.

Em uso, pode formar uma mistura inflamável / explosiva de vapor e ar. Pode ser liberado em 

caso de incêndio: Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono.
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Ingredientes não classificados:

NITRITO DE SODIO

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Toxicidade: Dados não disponíveis.

Sintomas / vias de exposição

Contacto com a pele: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Contacto com os olhos: May cause irritration and sight distrurances. 

Secção 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade: Dados não disponíveis.

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis. 

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação: Log Pow 2,8 

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade: Dados não disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Esta substância não está identificada como substância PBT/vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos

Secção 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Operações de eliminação: Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma empresa de 

eliminação especializada. 

Código CER: 16 05 04

Eliminação de embalagem: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

Nota: Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos 

regionais ou nacionais relativos à eliminação. 

[cont...]

Pode causar irritação se houver muito tempo em contato com a pele.

Pode causar irritação e distúrbios visuais.

15 01 10 Embalagens de resíduos: absorventes, panos de limpeza, materiais de filtro 

e roupas de proteção não especificados anteriormente: embalagens

 (incluindo os resíduos municipais coletados separadamente) embalagens contendo

 resíduos ou contaminados por substâncias perigosas. Classificado como resíduo perigoso.

NITRITO DE SÓDIO
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Secção 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU

Nº ONU: UN1950

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Den. de exped. correcta: AEROSOLS

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe do transporte: 2

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: Não Poluente marinho: Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Precauções especiais: Não são necessárias precauções especiais. 

Código de túnel: D

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Transporte em volume: Irrelevant 

Secção 15: Informação sobre regulamentação

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

Regulamentos específicos: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da segurança química: O fornecedor não realizou uma avaliação da segurança química da substância ou 

mistura. 

Secção 16: Outras informações

Outras informações

Outras informações: em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo 

Regulamento (UE) 2015/830

* Indica texto na FDS que foi alterado desde a última revisão.

Frases de secção 2 / 3: H220: Gás extremamente inflamável.

[cont...]

Irrelevante

1999/13 / CE (COV): 10% que institui uma Agência Europeia dos Produtos Químicos, 

que altera a Diretiva 1999/45 / CE e revoga o Regulamento (CEE) no 793/93 e 

o Regulamento (CE) no 1488/94 da Comissão, bem como a Diretiva 76/769 / CEE 

do Conselho REGULAMENTO (UE) No 453/2010, de 20 de maio de 2010, 

que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação,

autorização e restrição de produtos químicos (REACH) e as diretivas da Comissão

91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE e 2000/21 / CE, incluindo alterações.
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H222: Aerossol extremamente inflamável.

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

H272: Pode agravar incêndios; comburente.

H301: Tóxico por ingestão.

H302: Nocivo por ingestão.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Renúncia de responsabilidade: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[página final]

As informações contidas nesta planilha são verdadeiras e precisas, mas todos os dados,

instruções, recomendações e sugestões são feitas sem garantia. 

As informações contidas nesta ficha técnica são oferecidas de boa fé, de acordo com 

nosso conhecimento do produto envolvido. Alguns dados estão sendo revisados no momento.

Avisaremos os usuários sobre a possível aparência de outros riscos se este produto

for aplicado para usos diferentes dos especificados aqui. Esta folha de dados deve ser 

aplicada e reproduzida apenas por razões de prevenção e segurança. A lista de textos 

legais, regulamentares e administrativas contidas neste documento não é exaustiva.


