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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

CONVOCare K, concentrado para mixturar 1:29 com água
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilização da substância ou mistura

Exclusivamente para utilização por profissionais.
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:
Estrada:
Local:
Telefone:
Pessoa de contato:
1.4. Número de telefone de
emergência:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

Telefax: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1. Classificação da substância ou mistura
Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Indicações do perigo: Xi - Irritante
Frases R:
Irritante para os olhos e pele.
Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Categorias de perigo:
Substância ou mistura corrosiva para os metais: Met. Corr. 1
Lesões oculares graves/irritação ocular: Eye Dam. 1
Frases de perigo:
Pode ser corrosivo para os metais.
Provoca lesões oculares graves.
2.2. Elementos do rótulo
Componentes determinadores de perigo para o rótulo
Ácido fosfórico em solução 75 %
Lauramine oxide

Palavra-sinal:
Pictogramas:

Advertências de perigo
H290
H318

Perigo
GHS05

Pode ser corrosivo para os metais.
Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência
P234
Conservar unicamente no recipiente de origem.
P280
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P305+P351+P338
SE 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.
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Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
Armazenar num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.

2.3. Outros perigos
Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2. Misturas
Componentes perigosos
N.º CE
N.º CAS
N.º de índice
N.º REACH

Nome químico

Quantidade

Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE
Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

231-633-2

Ácido fosfórico em solução 75 %

7664-38-2

C - Corrosivo R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

931-986-9

PPG-4 Laureth-5

< 15 %

<5%

68439-51-0
Aquatic Chronic 3; H412
216-700-6

Lauramine oxide

1643-20-5

Xi - Irritante R38-41

1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

Texto integral das frases R-, H- e EUH: ver a secção 16.
Rotulagem do conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004.
5 % - 15 % tensoactivos não-iónicos, < 5 % tensoactivos aniónicos.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Recomendação geral
Em caso de perigo de desmaio, manter a pessoa em posição estável, de lado, durante o transporte.
Retirar a roupa contaminada.
Se for inalado
Em caso de inalação dos vapores de pulverização, consultar de imediato o médico e mostrar a
embalagem ou a etiqueta do produto. Inalar ar fresco.
No caso dum contacto com a pele
Em caso de contacto com a pele, lavar com: Água e sabão. Em caso de irritaçoes cutâneas, consultar
um dermatologista.
No caso dum contacto com os olhos
No caso de contato com os olhos, lavar imediatamente entre 5 a 10 minutos com água corrente,
mantendo os olhos abertos. Consultar em seguida um oftalmologista. Proteger o olho não atingido.
Se for engolido
Lavar a boca com muita água. Fazer beber água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO
provocar o vómito. Chamar imediatamente o médico.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Cuidado ao vomitar: Perigo de aspiração!
Provoca lesões oculares graves.
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4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Socorro básico, descontaminação, tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios de extinção
Todos os meios adequados de extinção
Adequar as medidas de extinção ao local. O produto em si não é combustível.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Em caso de incendio podem formar-se: Óxidos de fósforo, Óxidos nítricos (NOx), Gases/vapores,
tóxico.
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Usar vestuário de protecção de
químicos. Em caso de incêndio Usar apenas equipamento à prova de ácido.
Conselhos adicionais
Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes. A água de
extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou
as águas de superfície.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Prover de uma ventilação suficiente. Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Evitar o
contacto com a pele, os olhos e o vestuário. usar equipamento de protecção pessoal.
6.2. Precauções a nível ambiental
Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Em caso de libertação de gás ou de
infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes. Reter e
eliminar devidamente a água de lavagem.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Material adequado para diluir ou neutralizar: Água. Absorver com material aglutinante de líquidos
(areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). O material recolhido deve ser
tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos. Prover de uma ventilação
suficiente.
6.4. Remissão para outras secções
Manuseamento seguro: ver parte 7
Protecção individual: ver parte 8
Eliminação: ver parte 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Recomendação para um manuseamento seguro
Condições a evitar (reacções perigosas): Formação de aerossol. Utilizar somente em locais bem
ventilados.
Orientação para prevenção de Fogo e Explosão
O produto em si não é combustível.
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Exigências para áreas de armazenagem e recipientes
Material adequado para contentores/instalações: Polietileno; Material inadequado para
contentor/equipamento: Metal, Metal leve.
Recomendações para armazenagem conjunta
Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de
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embarrelar. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
Informações suplementares sobre as condições de armazenagem
Não conservar a temperaturas inferiores a: 5 °C. Conservar unicamente no recipiente de origem, em
lugar fresco e bem ventilado.
7.3. Utilizações finais específicas

Respeitar as instruções de uso.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual
8.1. Parâmetros de controlo
Lista de valores limite de exposição
N.º CAS

Substância

7664-38-2

Ácido ortofosfórico

ppm

mg/m³

f/cm³

Categoria

-

1

8h

-

2

15 min

Origem

Valores DNEL/DMEL
N.º CAS

Substância

DNEL tipo

Via de exposição

Efeito

Valor

Trabalhador DNEL, a longo prazo

por inalação

local

2,92 mg/m³

Consumidor DNEL, a longo prazo

por inalação

local

0,73 mg/m³

7664-38-2

Ácido fosfórico em solução 75 %

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Ver capítulo 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.
8.2. Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados
Não são necessárias medidas expeciais.
Medidas de higiene
Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Protecção preventiva da pele através de creme
protector. No fim do trabalho lavar as mãos e cara. Não comer nem beber durante a utilização. Evitar
o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.
Protecção ocular/facial
Óculos de protecção herméticos.
Protecção das mãos
Devem usar-se luvas de protecção testadas: Material adequado: Borracha de butilo (0,5mm); tempo
de penetração: >480 Min.
Luvas descartáveis.
Protecção da pele
Avental de protecção. resistente a ácidos.
Protecção respiratória

em caso de aplicação e uso correctos e em condições normais, a utilização de uma protecção
respiratória não é necessária.
É necessária protecção respiratória quando: formação de aerossol ou névoa. Aparelho de protecção
respiratória adequado: aparelho de filtro de partículas (NE 143). P 2
Controlo da exposição ambiental
Não existe informação disponível.
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SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:
Cor:

líquido/a
verde

Odor:

caraterístico
Método

Valor-pH (a 20 °C):

0-1

Mudanças do estado de agregação
Ponto de fusão:

não determinado
100 °C

Ponto de ebulição inicial e intervalo de
ebulição:
Ponto de inflamação:

> 150 °C

Perigos de explosão
não aplicável

Inferior Limites de explosão:
Superior Limites de explosão:

não aplicável
não aplicável
não determinado

Temperatura de ignição:
Pressão de vapor:
(a 20 °C)
Pressão de vapor:
(a 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Densidade (a 20 °C):
Densidade aparente:

1,055 g/cm³
não aplicável

Hidrossolubilidade:
(a 20 °C)

misturável.

Viscosidade/dinâmico:

não determinado

Densidade de vapor:

não determinado

Velocidade de evaporação:

não determinado

9.2. Outras informações

Teor do sólido:

não determinado

A taxa de corrosão em superfícies de aço ou alumínio é de >= 55mm por ano a uma temperatura de teste de 6,25
°C

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1. Reactividade
Reacção exotérmica com: Alcalis (lixívias).
10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.
10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Reacção exotérmica com: Alcalis (lixívias).
10.4. Condições a evitar
Proteger dos raios solares directos. Decomposição a temperaturas a partir de: > 75 °C
10.5. Materiais incompatíveis
Reacção com : Alcalis (lixívias), Aluminio. Dissolve lentamente alumínio e zinco, sob formação de
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hidrogénio.
10.6. Produtos de decomposição perigosos
Dióxido de carbono, Óxidos de fósforo, Gases/vapores, irritante, Monóxido de carbono.
Outras informações
Corrosivo para os metais. Dissolve lentamente alumínio e zinco, sob formação de hidrogénio.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicocinética, metabolismo e distribuição
Não há dados disponíveis
Toxicidade aguda
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
N.º CAS

Nome químico
Vias de exposição

7664-38-2

68439-51-0

Dose

Espécies

Fonte

Ácido fosfórico em solução 75 %
oral

DL50

2600 mg/kg

Ratazana

dérmico

DL50

2740 mg/kg

Coelho

DL50

> 2000 mg/kg

Ratte

oral

DL50

> 2000 mg/kg

Ratazana

OCDE 401

dérmico

DL50

> 2000 mg/kg

Ratazana

OCDE 402

PPG-4 Laureth-5
oral

1643-20-5

Método

Lauramine oxide

Irritação ou corrosão
Provoca lesões oculares graves.
Efeitos sensibilizantes
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos graves após exposição repetida ou prolongada
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo de aspiração
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos específicos em ensaios em animais
Não há dados disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1. Toxicidade
O produto é Ácido. Antes da sua eliminaçao para a instalaçao de decantaçao, é geralmente
necessário efectuar uma neutralizaçao. Nocivo para os organismos aquáticos. Após a neutralisação,
observa-se uma redução significativa dos efeitos nocivos.

N.º revisão: 2,01

PT

Data de revisão: 11.03.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Ficha de dados de segurança
de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

CONVOCare K, concentrado para mixturar 1:29 com água
Data de Impressão: 12.03.2015
N.º CAS

Nome químico

7664-38-2

Ácido fosfórico em solução 75 %

Toxicidade aquática

Toxicidade aguda para
peixes
68439-51-0

Método

Dose

[h] | [d] Espécies

Fonte

CL50

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Toxicidade aguda para
peixes

CL50

> 1 - 10 mg/l

96 h Poecilia reticulata (Guppy)

Toxicidade aguda para algas

CE50r

> 1 - 10 mg/l

72 h Desmodesmus
subspicatus.

Toxicidade aguda para
crustáceos

EC50

> 1 - 10 mg/l

48 h Daphnia magna (grande
pulga de água)

PPG-4 Laureth-5

Toxicidade bacteriana aguda
1643-20-5

Página 7 de 10

Código do produto: 3007028

(> 10000 mg/l)

Pseudomonas putida

Lauramine oxide
Toxicidade aguda para
peixes

CL50

1,26 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(Truta arco-íris)

Toxicidade aguda para algas

CE50r

0,19 mg/l

72 h

Toxicidade aguda para
crustáceos

EC50

2,9 mg/l

48 h Daphnia magna (grande
pulga de água)

OCDE 202

Toxicidade para crustáceos

NOEC

0,70 mg/l

21 d Daphnia magna (grande
pulga de água)

OCDE 211

OCDE 203

12.2. Persistência e degradabilidade

O produto é Ácido. Antes da sua eliminaçao para a instalaçao de decantaçao, é geralmente
necessário efectuar uma neutralizaçao. Os métodos para determinação da degradabilidade biológica
não são aplicáveis a substâncias inorgânicas. 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.
N.º CAS

Nome químico
Método

Valor

d

> 60 %

28

Fonte

Avaliação
68439-51-0

PPG-4 Laureth-5
OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.
Coeficiente de epartição n-octanol/água
N.º CAS

Nome químico

1643-20-5

Lauramine oxide

Log Pow
< 2,7

12.4. Mobilidade no solo
Em caso de infiltração no solo, o produto torna-se móvel e pode contaminar as águas freáticas.
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Os componentes deste preparado não preenchem os critérios para a classificação como PBT ou
vPvB.
12.6. Outros efeitos adversos
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1. Métodos de tratamento de resíduos
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Eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.
Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado
RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS; resíduos do fabrico, formulação,
060104
distribuição e utilização (FFDU) de ácidos; ácido fosfórico e ácido fosforoso
Classificado como resíduo perigoso.
Número de identificação de resíduo - Resíduos
RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS; resíduos do fabrico, formulação,
060104
distribuição e utilização (FFDU) de ácidos; ácido fosfórico e ácido fosforoso
Classificado como resíduo perigoso.
Número de identificação de resíduo - Embalagens contaminadas
RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E
150110
VESTUÁRIO DE PROTECÇÃO NÃO ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS; embalagens (incluindo
resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente); embalagens contendo
ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
Classificado como resíduo perigoso.
Eliminação das embalagens contaminadas
Água. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas
após limpeza adequada.
Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Número ONU:

UN 1805

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:

8

14.4. Grupo de embalagem:

III

Rótulos:

8

Código de classificação:
Quantidade limitada (LQ):
Categoria de transporte:
N.º Risco:
Código de restriução de túneis:

C1
5L
3
80
E

Outras informações aplicáveis (Transporte terrestre)
E1
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Número ONU:

UN 1805

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:

8

14.4. Grupo de embalagem:

III

Rótulos:

8
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C1
5L

Outras informações aplicáveis (Transporte fluvial)
E1
Transporte marítimo (IMDG)
14.1. Número ONU:

UN 1805

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:

8

14.4. Grupo de embalagem:

III

Rótulos:

8

Marine pollutant:
Precauções especiais:
Quantidade limitada (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Outras informações aplicáveis (Transporte marítimo)
E1
Transporte aéreo (ICAO)
14.1. Número ONU:

UN 1805

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos
de transporte:

8

14.4. Grupo de embalagem:

III

Rótulos:

8

Precauções especiais:
Quantidade limitada (LQ) Passenger:

A3 A803
1L

IATA Instruções de embalagem - Passenger:
IATA Quantidade máxima - Passenger:
IATA Instruções de embalagem - Cargo:
IATA Quantidade máxima - Cargo:

852
5L
856
60 L

Outras informações aplicáveis (Transporte aéreo )
E1
: Y841
14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:
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14.6. Precauções especiais para o utilizador
Pode ser corrosivo para os metais.
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
insignificante
Conselhos adicionais
A taxa de corrosão em superfícies de aço ou alumínio é de >= 55mm por ano a uma temperatura de
teste de 6,25 °C

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e
ambiente
Informação sobre regulamentação UE
Conselhos adicionais
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”.
Informação regulatória nacional

Contaminante da água-classe (D):

2 - Perigo para a água.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações
Texto integral das frases R (Número e texto completo)
34
Provoca queimaduras.
38
Irritante para a pele.
41
Risco de lesões oculares graves.
Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)
H290
Pode ser corrosivo para os metais.
H314
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315
Provoca irritação cutânea.
H318
Provoca lesões oculares graves.
H401
Tóxico para os organismos aquáticos.
H411
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Outras informações
O produto deve ser manuseado apenas por pessoas com idade superior a 18 anos, devidamente
informados sobre o modo de trabalho, as propriedades perigosas e as medidas de segurança.

A informação contante desta ficha de segurança baseia -se no conhecimento actual. As informações
devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste
folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento,
transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto
ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo
sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.
(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de
segurança correspondente do subempreiteiro.)
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