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

1.1. Identificador do produto

Nome do produto: ETIKETTENLÖSER 200ML

Código de stock: KF18620

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

Utilização do produto: Preparatory and cleaning products Consume use 

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): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

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

ação do calor. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar 

sonolência ou vertigens. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

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.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Pictogramas de perigo: GHS02: Chama

GHS07: Ponto de exclamação

GHS09: Ambiente

[cont...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

Organotoxicidade Seletiva SE 3: H336; Toxicidade para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

2: H411; Irritação ocular 2: H319; Aerossol Flamável 1: H222; Irritação da pele 2:H315;  -: H229

Produtos preparatórios e de limpeza. Consuma o uso.

+32 9 380 8248
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Palavras-sinal: Perigo

Recomendações de prudência: P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

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.

P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a50 

°C/122 °F.

2.3. Outros perigos

Outros perigos: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

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

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Ingredientes perigosos:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Classificaçao (CLP) Percenta

gem

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPANO-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Substância sujeita a um limite de 

exposição comunitário no local 

de trabalho.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Contém: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

Secção 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com a pele: Lavar imediata com sabão e água. Take off contaminated clothing and wash it before 

reuse. In case of skin irritation, consult a physician. 

Contacto com os olhos: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Ingestão: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Se a vítima estiver consciente, dar a beber 

0,5 litros de água imediatamente. Levar para o hospital o mais rapidamente possível. 

[cont...]

HIDROCARBONETOS, C6-C7, Н-ALCANOS, ISOLCANOS, CÍCLICOS, <5% Н- HEXAN

Irritação da pele 2:H315; Organotoxicidade Seletiva SE 
3: H336; Toxicidade por aspiração 1: Н304; Toxicidade 
para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
2: H411; Líquido inflamável 2: H225

Líquido inflamável 2: H225; Irritação ocular 2: H319; 

Organotoxicidade Seletiva SE 3: H336

COLENDIOXIDO

Gás comprimido : H280

hidrocarbonetos alifáticoS, substâncias aromatizantes (citral)

Mesmo após o uso e até a completa evaporação dos componentes inflamáveis, ainda 

existe o risco de formação de uma mistura explosiva de vapor e ar.

Proteger da luz solar. 

Não o exponha a temperaturas superiores a  50 ° C / 122 ° F.

Lavar imediata com sabão e água. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de voltar a usá-la. 

Em caso de irritação da pele, consulte um médico.

Após o contato com os olhos, enxágue com água com as pálpebras abertas por um período de 

tempo suficiente e entre em contato com um oftalmologista imediatamente.

Observe o risco de aspiração se ocorrer vômito. Se a vítima estiver consciente, dar a beber 

0,5 litros de água imediatamente. Levar para o hospital o mais rapidamente possível

PROPAN-2-OL
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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. If not breathing give 

artificial respiration. 

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

Contacto com a pele: Causa irritação na pele. 

Contacto com os olhos: Causa irritação ocular grave. 

Ingestão: Based on available data, the classification criteria are not met. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento imediato / especial: Mantenha sob supervisão médica durante pelo menos 48 horas. Treat symptomatically. 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção: Dióxido de carbono. Pó químico. Espuma resistente a álcoois. Não usar água. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos da exposição: Inflamável. Forma uma mistura vapor-ar explosiva. 

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. 

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: Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Danger of explosion. 

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. 

6.4. Remissão para outras secções

Remissão para outras secções: Consultar a secção 8 da FDS. Consultar a secção 13 da FDS. Manuseio seguro: 

consulte a seção 7 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Requisitos de manuseamento: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Assegurar que a área possui ventilação forçada. 

[cont...]

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. 

Se não estiver respirando, aplique respiração artificial.

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

Trate sintomaticamente.

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

Perigo de explosão.

Conselhos sobre manuseio seguro

Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar.
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Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no smoking. 

Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento: Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Keep 

away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 

smoking. Do not store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and 

solids. Keep away from food, drink and animal feed. 

7.3. Utilizações finais específicas

Utilizações finais específicas: Preparatory and cleaning products. 

Secção 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Ingredientes perigosos:

KOHLENDIOXID

Pó respirávelValores-limite de exposição:

 TWA 8 horas STEL 15 min TWA 8 horas STEL 15 min

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Dados não disponíveis.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de ordem técnica: Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Do not breath 

gas/fumes/vapor/spray. 

Protecção respiratória: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Dispositivo de filtro de curto prazo: Filtro A / P2 

Protecção das mãos: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

Protecção dos olhos: Oculos de segurança. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 

166 

Protecção da pele: Wear anti-static footwear and clothing. 

[cont...]

Não respire gás / fumaça / spray.

Manter longe de fontes de ignição - não fumar. Orientação para prevenção de 

Fogo e Explosão 

Não pulverize sobre chamas nuas ou qualquer material incandescente. Proteger da luz solar. 

Não o exponha a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Mantenha longe de fontes de ignição.

Mantenha longe de alimentos, bebidas e ração animal. 

Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes

 de ignição. Proibido fumar. 

Líquidos e sólidos pirofóricos.

Produtos preparatórios e de limpeza.

GÁS CARBÔNICO

Não respire gás / fumaça / vapor / spray.

Proteção respiratória necessária em caso de:

valor crítico excedente

ventilação insuficiente.

Dispositivo de filtro de curto prazo: Filtro A / P2

Ao manusear substâncias químicas, luvas de proteção devem ser usadas com a etiqueta CE, 

incluindo os quatro dígitos de controle. A qualidade das luvas de proteção resistentes a 

produtos químicos deve ser escolhida em função da concentração específica do local 

de trabalho e da quantidade de substâncias perigosas. Material adequado: NBR (borracha nitrílica) 

(0,4 mm), KFM (borracha fluorada) (0,7 mm), tempo de avanço (tempo máximo de uso):> 480 min 

Como o produto é uma preparação, consulte o fabricante da luva para saber o tempo exato de avanço.

Proteção ocular adequada: Óculos com proteção lateral DIN EN

Use calçados e roupas antiestáticos.

COLENDIOXIDO

Não armazene junto com: Substâncias radioativas. Líquidos e sólidos pirofóricos.
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Secção 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido 

Cor: clear 

Odor: like: Lemon 

Velocidade de evaporação: not determined 

Comburente: Não comburente (segundo CE) 

Solubilidade em água: Insolúvel 

Ponto/intervalo de ebulição °C: >65 Ponto/intervalo de fusão °C: Não é aplicável.

Limites de inflam. %: inferior: Não é aplicável. superior: Não é aplicável.

Ponto de inflamação °C: <0 Coef. part. n-octanol/água: Dados não disponíveis.

Auto-inflamabilidade °C: Não é aplicável. Pressão de vapor: Dados não disponíveis.

Densidade relativa: 0.707 g/cm3 pH: Não é aplicável.

9.2. Outras informações

Outras informações: Dados não disponíveis.

Secção 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Reactividade: Flammable, Ignition hazard. 

10.2. Estabilidade química

Estabilidade química: Estável em condições normais. 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas: Nenhuma reação perigosa conhecida. 

10.4. Condições a evitar

Condições a evitar: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Materiais incompatíveis

Matérias a evitar: Dados não disponíveis. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomp. perigosos: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos. 

Secção 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

[cont...]

como: Limão

Clara

não determinado

Inflammable, risque d'inflammation

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Mantenha longe de fontes de calor (por exemplo, superfícies quentes), faíscas e chamas abertas. 

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
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Ingredientes perigosos:

PROPANO-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Perigos relevantes para a substância:

Perigo Via Base

Corrosão/irritação cutânea DRM Perigoso: calculado

Lesões oculares graves/irritação 

ocular

OPT Perigoso: calculado

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos (STOT) - exposição 

única

  - Perigoso: calculado

Sintomas / vias de exposição

Contacto com a pele: Causa irritação na pele. 

Contacto com os olhos: Causa irritação ocular grave. 

Ingestão: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Secção 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade: Dados não disponíveis.

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade: The product has not been tested. 

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação: The product has not been tested. 

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade: The product has not been tested. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

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

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos: Dados não disponíveis. 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Operações de eliminação: Advice on disposal

[cont...]

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

O produto não foi testado.

O produto não foi testado.

O produto não foi testado.

Conselhos sobre eliminação

PROPAN-2-OL
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Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

Código CER: 160504

Eliminação de embalagem: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

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

regionais ou nacionais relativos à eliminação. 

Secção 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU

Nº ONU: UN 1950

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: Sim Poluente marinho: Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Precauções especiais: Flammable gases 

Código de túnel: D

Cat. de transporte: 2

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

Transporte em volume: não aplicável 

Secção 15: Informação sobre regulamentação

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

Regulamentos específicos: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

[cont...]

Não permita a entrada em águas superficiais ou drenos. Descarte os resíduos de acordo 

com a legislação aplicável. RESÍDUOS NÃO ESPECIFICADOS NA LISTA; 

gases em recipientes sob pressão e produtos químicos descartados; gases em recipientes 

sob pressão (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. 

Classificado como resíduo perigoso.

Embalagens não contaminadas podem ser recicladas. Manuseie as embalagens contaminadas 

da mesma maneira que a própria substância.

Atenção: Gases inflamáveis

2004/42 / UE (VOC): 97.889% (692.077 g / l) 2004/42 / UE (VOC): 97.889% (692.077 g / l)

Informações de acordo com 2012/18 / EU: E2 perigoso para o ambiente aquático

(SEVESO III):

Informações adicionais: P3b

Informações adicionais:

a seguir: 850/2004 / CE, 79/117 / CEE, 689/2008 / CE, 2008/47 / CE

Regulamento (CE) n.o 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março 

de 2004, relativo aos detergentes. Informações regulatórias nacionais
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Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

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: H222: Aerossol extremamente inflamável.

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

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

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

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Renúncia de responsabilidade: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[página final]

Restrições de emprego:

Observe as restrições ao emprego de jovens, de acordo com a "diretriz de proteção 

ao trabalho juvenil" (94/33 / EC).

As informações acima descrevem exclusivamente os requisitos de segurança do produto 

e baseiam-se em nosso conhecimento atual. As informações têm como objetivo fornecer 

conselhos sobre o manuseio seguro do produto mencionado nesta folha de dados de 

segurança, para armazenamento, processamento, transporte e descarte. 

As informações não podem ser transferidas para outros produtos. No caso de misturar 

o produto com outros produtos ou no processamento, as informações nesta ficha de dados 

de segurança não são necessariamente válidas para o novo material confeccionado.


