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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

MSDS ARPU110906 
Version: D04-PT (01-12-2020) 

de accordo com a Regulamento (EC) 1907/2006, Article 31 
 

SEÇÇÃO 1 IDENTIFICACÃO DA SUSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA 
SOCIEDADE/EMPRESA 
1.1 Identificador do 
produto 

 

Nome comercial RPU-Disinfectant 
Código do produto ARPU110906 
1.2 Utilizações 
identificadas relevantes 
da substância ou mistura 
e utilizações 
desaconselhadas 

Químicos de laboratório 

1.3 Identificação do 
fornecedor da ficha de 
dados de segurança 

Mechatronics Instruments B.V. 
P.O. Box 225 
1620 AE Hoorn 
The Netherlands 
Telefone: +31 229 291 129 
Fax: +31 229 241 534 

Entidade para obtenção 
de informações 
adicionais 

Contato: QARA Department 
Email:  qara@rrmechatronics.com 

1.4 Número de telefone de 
emergência 

QA/RA 
durante o horário de expediente (8 a.m. till 4:30 p.m., GMT+1) 
Telefone: +31 229 291 129 

 
 

SEÇÇÃO 2 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
2.1 Classificação da 
substância ou mistura 

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
1272/2008 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1, STOT SE 
3 

2.2 Elementos do rótulo Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 
Pictogramas de perigo 

 

Palavra-sinal Perigo 

Advertências de perigo H290: Pode ser corrosivo para os metais 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H335:  Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H400:  Muito tóxico para os organismos aquáticos 
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Recomendações de 
prudência (P) 

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou 
o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. 
P305+P351+P338: ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. 
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico. 
P321: Specific treatment (see on this label). 
P405: Armazenar em local fechado à chave 
P501: Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de 
destruição de resíduos. 

Declarações de Perigo 
Adicionais 

EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos 

2.3 Outros perigos Não aplicável 

SEÇÇAO 3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
3.2 Misturas  
Descrição Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos. 
Substâncias perigosas 
Identificador do produto Designação química Classificação Concentração 

CAS: 7681-52-9 
EINECS: 231-668-3 

Sodium hypochlorite, 
solution  Skin Corr. 1B, H314; 

Aquatic Acute 1, H400 

10-25% 

CAS: 49719-8 
EINECS: 207-838-8 

Sodium carbonate  Skin Corr. 1, H314; 
Eye Irrit. 2, H319 

≤ 2.5% 

CAS: 1310-73-2 
EINECS: 215-185-5 

Sodium hydroxide  Skin Corr. 1A, H314;  
Eye Dam. 1, H318; Acute 
Tox. 4, H302 

≤ 2.5% 

 

Avisos adicionais O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser 
consultado no capítulo 16. 

SEÇÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
4.1 Descrição das 
medidas de primeiros 
socorros 

 

Informações gerais O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser 
imediatamente removido. 

Inalazione: Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com 
estabilidade, deitada lateralmente. 

depois do contacto com a 
pele 

Lavar imediatamente com água abundante.. Se os sintomas 
persistirem, consultar o médico. 

depois do contacto com Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, 
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os olhos mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico. 

depois de engolir Beber bastante água e respirar ar fresco. Consultar imediatamente 
um médico. Não induza o vômito. 

4.2 Sintomas e efeitos 
mais importantes, tanto 
agudos como retardados 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

4.3 Indicações sobre 
cuidados médicos 
urgentes e tratamentos 
especiais necessários 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

SEÇÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
5.1 Meios de extinção Escolher o meio de extinção do fogo apropriado para os demais 

materiais vizinhos. 
5.2 Perigos especiais 
decorrentes da 
substância ou mistura 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

5.3 Recomendações para 
o pessoal de combate a 
incêndios 

Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de 
uma distância razoável. Arrefecer os contentores expostos por 
pulverização ou com água nebulizada. Seja cuidadoso aquando do 
combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar que as 
águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente. 

SEÇÇÃO 6 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
6.1 Precauções 
individuais, equipamento 
de protecção e 
procedimentos de 
emergência 

Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de 
uma distância razoável. Arrefecer os contentores expostos por 
pulverização ou com água nebulizada. Seja cuidadoso aquando do 
combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar que as 
águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente. 
Usar vestuário de protecção pessoal. Manter as pessoas 
desprotegidas afastadas. Não pôr em prática nenhuma medida sem 
utilizar o vestuário de protecção adequado. 

6.2 Precauções a Nível 
Ambiental 

Diluir em bastante água. 
Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e 
subterrâneas. 

6.3 Métodos e materiais 
de confinamento e 
limpeza 

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, 
absorventes universais, serradura ). Aplicar um agente de 
neutralização. Assegurar uma ventilação adequada. 

6.4 Remissão para outras 
secções 

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7. 
Para informações referentes ao equipamento de protecção 
individual, ver o capítulo 8. 
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 
13. 

SEÇÇÃO 7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
7.1 Precauções para um 
manuseamento seguro 

Vestuário de protecção no trabalho. Evitar o contacto com os olhos 
e com a pele. Despir imediatamente a roupa contaminada e 
embebida. Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. 
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
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Precauções para prevenir 
incêndios e explosões 

Sem requisitos especiais. 

7.2 Condições de 
armazenagem segura, 
incluindo eventuais 
incompatibilidades 

 

Requisitos para espaços 
ou contentores para 
armazenagem 

Sem requisitos especiais. 

Avisos para 
armazenagem conjunta 

Não armazenar em conjuntosn com ácidos. 

Outros avisos sobre as 
condições de 
armazenagem 

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. 

SEÇÇÃO 8 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
8.1 Parâmetros de 
controlo 

 

Indicações adicionais 
para concepção de 
instalações técnicas: 

Não existem outras informações, ver ponto 7. 

Não contem substâncias 
com valores limites de 
exposição profissional 

O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo 
valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser 
monitorizado. 

8.2 Controlo da exposição 
Equipamento de 
protecção individual 

 

Medidas gerais de 
protecção e higiene 

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. 
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. 
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 

Proteção respiratória Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou 
durante um curto espaço de tempo. 
Se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara 
respiratória independente do ar ambiente. 

Proteção das Mãos Luvas de protecção 
Material das luvas O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao 

produto / à substância / preparação. 
Escolher o material das luvas tendo em consideração a 
durabilidade, a permeabilidade e a degradação. 
 
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do 
material, mas também de outras características qualitativas e varia 
de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparação 
de várias substâncias, a resistência do material das luvas não pode 
ser calculada antecipadamente e, portanto, deve ser verificada 
antes da aplicação. 
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Tempo de penetração no 
material das luvas 

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do 
fabricante e respeitá-la. 

Protecção dos olhos Óculos de protecção totalmente fechados. 

SEÇÇÃO 9 PROPRIEDADES FISICAS-QUIMICAS 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Informações gerais  
Aspecto  

Forma Líquido 
Cor amarelo 

Odor Característico 
Limiar de odor Não há dados disponíveis 
Valore del pH a 20°C 12 
Ponto de fusão -20-30°C 
Temperatura de ebulição 100°C 
Ponto de inflamação: Não aplicável 
Taxa de evaporação Indeterminado. 
Inflamabilidade (sólido, 
gás) 

Indeterminado. 

Pressão de vapor 23 hPa (20°C) 
Densidade a 20°C 
Densidade relativa 
Densidade do vapor 

1.03 g/cm3 @ 25°C 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Solubilidade(s)  
Solubilidade na água Completamente misturável 
Coeficiente de repartição 
(n-octanol/água) 

Indeterminado. 

Temperatura de auto-
ignição 

O produto não é auto-inflamável. 

Temperatura de 
decomposição 

Indeterminado. 

Viscosidade 
Dinâmico 
Cinemático 

 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Propriedades explosivas O produto não é explosivo. 
Propriedades 
comburentes: 

Não há dados disponíveis 

9.2 Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

SEÇÇÃO10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
10.1 Reactividade Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização. 
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10.2 Estabilidade Química O material é estável em condições normais. 
10.3 Possibilidade de 
Reações Perigosas 

Não se conhecem reacçoes perigosas. 

10.4 Condições a evitar Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização. 
10.5 Materiais 
incompatíveis 

Metais 

10.6 Produtos de 
Decomposição Perigosos 

No dangerous decomposition known 

SEÇÇÃO 11 INFORMAÇÃO TÇOXICOLÓGICA 
11.1 Informações sobre 
os efeitos toxicológicos 

 

Toxicidade aguda Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não 
são preenchidos. 

Valores LD/LC50: Sodium hypochlorite 60-185g/l active Chlorine (CAS 7681-52-9): 
LD50 oral mouse 5800 mg/kg 
Sodium carbonate anhydrous (CAS 497-19-8): LD50 oral rat 4090 
mg/kg 
Sodium hydroxide (CAS 1310-73-2): LD50 oral rat 2000 mg/kg 

Corrosão/irritação 
cutânea 

Provoca queimaduras na pele 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

Provoca lesões oculares graves. 

Sensibilização 
respiratória ou cutánea 

Não classificado 

Mutagenicidade em 
células germinativas 

Não classificado 

Carcinogénecidade Não classificado 
Toxicidade reprodutiva Não classificado 
Toxicidade para órgãos-
alvo específicos (STOT) – 
exposição única 

Não classificado 

Toxicidade para órgãos-
alvo específicos (STOT) – 
exposição repetida 

Não classificado 

Perigo de Aspiração Não classificado 

SEÇÇÃO 12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
12. 1 Toxicidade  
Ecologia - geral Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Perigoso para o ambiente 
aquático, de curto prazo 
(agudo) 

Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
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Perigoso para o ambiente 
aquático, de longo prazo 
(crónico) 

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Não rapidamente 
biodegradável. 

 

12. 2 Persistência e 
degradabilidade 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

12. 3 Potencial de 
bioacumulação 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

12. 4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Outras indicações 
ecológicas 

 

Indicações gerais: Classe de perigo para a água  (D2) (Auto-classificação) Perigoso 
para a água. 
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades 
grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à 
canalização. Elíminação residual conforme o regulamento dos 
serviços públicos. 

12. 5 Resultados da 
avaliação PBT e mPmB 

Não aplicável 

12. 6 Outros efeitos 
adversos 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

SEÇÇÃO 13 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
13.1 Métodos de 
tratamento de resíduos 

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não 
permita que chegue à canalização.  

Recomendação Elíminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 

SEÇÇÃO 14 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
14.1 Número ONU  
ADR, ADN, IMDG, IATA, 
RID 

UN 1791 

14.2 Designação oficial de 
transporte da ONU 

 

ADR, ADN, IMDG, IATA, 
RID 

HYPOCHLORITE, SOLUTION 

14.3 Classes de perigo 
para efeitos de transporte 

 

ADR, ADN, IMDG, IATA, 
RID 

8 (C9) 
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14.4 Grupo de embalagem  
ADR, ADN, IMDG, IATA, 
RID 

II 

14.5 Perigos para o 
ambiente 

Sim 

Poluente das águas: Sim 
14.6 Precauções 
especiais para o utilizador 

 

Nº Kemler 80 
Nº EMS F-A,S-B 
Segregation groups Hypochlorites 
Stowage category B 
Segragation code SG20 "Stow away from acids" 
14.7 rte a granel em 
conformidade com o 
anexo II da Convenção 
MARPOL e o Código IBC 

Não aplicável 

UN "Model regulation" UN1791 HYPOCHLORITE, SOLUTION, 8, III, environmentally 
hazardous 

SEÇÇÃO 15 INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente 
Rótulo de acordo com as 
disposições 
communitárias 

Nenhum dos componentes se encontra listado. 

15.2 Avaliação da 
segurança química 

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química. 

SEÇÇÃO 16 OUTRAS INFORMAÇÕES 
As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não 
representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação 
contratual. 
Frases relevantes: H302 Nocivo por ingestão. 

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H319: Provoca irritação ocular grave. 
H400:  Muito tóxico para os organismos aquáticos 
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