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1.  IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE / EMPRESA

Designação Comercial : ABRISEC-AM
Tipo de produto : Abrillantador neutro para máquinas lavavjillas
Uso : Para profissional usar apenas.
Identificação da empresa : ALCOR QUÍMICA S.L

Parque Agroalimentario (La Alcudia)
C/ Bastida de Les Alcússes nº3
03294  Elche (Alicante)  Spain
+34 96 663 05 06
R.S.I.: 3700907/A  R.C.I.: 03/44245
www.alcorquimica.com

Número de telefone de emergência : 96 663 05 06 (de 8.00 a 19.00) / Instituto Nacional de Toxicologia: 91 562 0420

2.  IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Frases de perigo : Irritante para os olhos.
Identificação de perigos : De acordo com a Diractiva de  Preparados 1999/45/EC este produto está

classificado como:
R67
Xi; R36

Via para a exposição : Contacto com os olhos.
Sintomas decorrentes da utilização
- Contacto com os olhos : Rubor, dor. Visão enevoada. Lágrimas.

3.  COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Substância / Preparação : Preparação.
Componentes : O produto é perigroso:
Nome do componenete Conteudo N° CAS N° CE N° índice Classificação
Propano-2-ol : 20  - 30 % 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 F; R11

R67
Xi; R36

4.  PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros
- Contacto com os olhos : Lave imediatamente com muita água. Recorra a assistência médica se persistirem

dores ou vermelhidão.

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Fogo nas imediaçães : Pulverize água para arrefecer contentores expostos.
Protecçao contra o incêndio : Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo

protecção respiratória.
Procedimentos especiais : Sejam cuidadosos aquando do combate de qualquer incêndio de produtos

químicos.

6.  MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções pessoais : O derrame deve ser tratado por pessoal de limpeza treinado e devidamente
equipado com protecçães respiratórias e para os olhos.

Precauções ambientais : Evite a entrada em esgotos e cursos de água.
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6.  MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS  /...

Avise as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou cursos de água.
Métodos de limpeza : Deite estes derrames para um contentor próprio.

7.  MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Protecção individual

Ê_[
: Contornar todos desnecessário risco.

Armazenagem : Conservar unicamente no recipiente de origem em lugar fresco em lugar fresco e
bem ventilado. Proteja das temperaturas baixas. Mantenha o contentor fechado
quando não está em utilização.

Manipulaçao : Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Conservar longe dos alimentos e
das bebidas incluindo os para animais. Lave as maos e outras áreas expostas com
água e sabao suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho.

8.  CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Protecção individual

=8
- Protecção respiratória : Não é necessária uma protecção especial se existir uma ventilação adequada.
- Protecção as maos : Em caso de contaco repetido ou prolongado usar luvas.
- Protecção de la pele : Não é necessário.
- Protecção dos olhos : Use óculos de protecção quando houver o perigo de contacto com os olhos devido

a salpicos.
- Ingestão : Ingestão improvável.
Hígiene industrial : Assegure-se da existência de um mecanismo exaustor local ou de ventilação geral

da sala.
Limite de exposição ocupacional : Propano-2-ol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400

Propano-2-ol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500
Propano-2-ol : VLA-ED [ppm] : 400
Propano-2-ol : VLA-ED [mg/m³] : 998
Propano-2-ol : VLA-EC [ppm] : 500
Propano-2-ol : VLA-EC [mg/m³] : 1250

9.  PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico a 20 °C : Liquido volatil.
Cor : Azuis.
Cheiro : Característico.
pH : 7 ± 0.5
Solubilidade na água : Completamente.

10.  ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Estabilidade e Reactividade : Estável em condições normais
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11.  INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informação sobre Toxicidade : A evolução dos perigos para a saúde foi realizado na base do método convencional
descrito na directiva da comissão europeia 88/379/CEE, e as suas posteriores
modificações e adaptações ao progresso tecnico.
 Irritante para os olhos.

12.  INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Informação sobre efeitos ecológicos : A evolução dos perigos para o meio ambiente foi realizado na base do método
convencional descrito na directiva da comissão europeia 88/379/CEE, e as suas
posteriores modificações e adaptações ao progresso tecnico.

Persistência - degradabilidade : O(s) tensioactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios
de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos
detergentes. Dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades
competentes dos Estados Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo
ou através do pedido de um produtor de detergentes".

13.  CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Generalidades : Evitar a libertação para o ambiente. Destrua de forma segura e de acordo com os
regulamentos locais e nacionais.

14.  INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Informações generais : Nao classificado.

15.  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Etiquetagem da CE

Simbolo(s) : Xi : Irritante
Frases R : R36 : Irritante para os olhos.

R67 : Pode provocar sonolência e vertigens, por inalaçào dos vapores.
Frases S : S2 : Manter fora do alcance das crianças.

S46 : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rótulo.

CEE Composiçao dos detergentes : Regulamento (CE) Nº. 648/2004 de 31 de  Março de 2004 sebre detergentes:
Entre un 10-15% de Tensioactivos catiónicos

16.  OUTRAS INFORMAÇÕES

Informaçaes adicionis : Nenhum.

O conteúdo e formato desta FDS está de acordo com as REACH (CE) Nº 1907/2006 e ADR 2007 ECE/TRANS/185.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE  A informação nesta FDS foi obtida de fontes que acreditamos serem dignas de confiança.
Contudo, a informação é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implícita com respeito à sua exactidão.  As condições
ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controle e podem não
ser do nosso conhecimento.  Por esta e outras razões, não assumimos responsabilidade e expressamente renunciamos
responsabilidade por perdas, estragos ou custos que possam resultar ou estejam de qualquer maneira relacionados com o
manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto.  Esta FDS for preparada para este produto e só deve ser
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utilizada com este produto.  Se o produto é utilizado como parte de um outro produto, esta informação FDS pode não ser aplicável.

Fim do documento
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