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1 - IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA 

 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO: 

Nome: Antimoist S 

Código do produto: NO 0308 

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas: 

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Utilização do material / da preparação: Isolador 

 IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE/EMPRESA: 

Denominação social: B. da Rocha& C., Lda. 

Endereço: Zona Industrial da Gala, Zona 2- Lote 11; 3090 – 385 Figueira da Foz 

 

Telefone: 233 431 012 | Fax: 233 431 015 

Número de telefone de emergência: 808 250 143(CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI‐VENENOS). 

Utilização da substância/preparação: Consultar Ficha Técnica do Produto. 

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Nº de telefone de emergência: 

Centro de Venenos Oficial: (351) 808 250 143 

2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS  

 CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA 

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações: 

Líquido inflamável, Categoria 3 (Flam. Liq. 3, H226) 

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias (Asp. Tox. 1, H304) 

Pode provocar sonolência ou vertigens ( STOT SE, narcosis 3, H336) 

Toxicidade crónica para os organismos aquáticos, Categoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411). 

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida (EUH066)  

 
Classificação em conformidade com a Directiva 67/548/CEE ou Directiva 1999/45/CE:  

Inflamável (R10)  

Nocivo por ingestão, por inalação e em contacto com a pele. Pode causar danos nos pulmões se ingerido 

(R20/21/22-65) 

Pode causar sensibilização em contacto com a pele (R43) 

Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica: Nocivo (R 51/53). 
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 ELEMENTOS DO RÓTULO  

De acordo com os regulamentos (EC) n° 1272/2008 e suas alterações. 

    

Advertências de perigo: 

H226 - Líquido inflamável 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias 

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  

H411 - Toxicidade crónica para os organismos aquáticos 

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida 

  

Recomendações de prudência - Gerais: 

P271 – P261c - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar respirar vapores. 

P280F – Usar luvas, vestuário e óculos de protecção. Em caso de ventilação inadequada usar 

protecção respiratória   

P301/P3010/P331 – Em caso de ingestão consultar imediatamente o médico ou o Centro de 

informação antivenenos. Não provocar vómito. 

P303/P361/P353 – Em caso de contacto com a pele despir e retirar imediatamente toda a roupa 

contaminada. Enxaguar a pele com água. 

P304/P340/P312 – Em caso de inalação retirar a vitima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 

repouso numa situação que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição consultar médico. 

 

Recomendações de prudência - Prevenção: 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

Recomendações de prudência - Eliminação: 

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de 

resíduos perigosos ou especiais 

 COMPONENTES PERIGOS 

Hidrocarbonetos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) 

 OUTROS PERIGOS 

Os vapores podem formar com o ar uma nuvem potencialmente inflamável. Não cumpre os critérios 
PBT/mPmB. 
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3 – COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

Substâncias:  

Este produto contém uma substância complexa (UVCB). 

Misturas:  

CAS CE Nome % Advertências de risco Nota 

64742-82-1 919‐446‐0 Hidrocarbonetos, C9-C12, 
n-alcanos, isoalcanos, 
cíclicos, aromáticos (2-25%) 
 

85<= x % < 90 Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE (narcosis) 3 H336 
Aquatic Chronic 2, H411  
EUH066 

 

64742-48-9 265-150-3 Nafta pesada, por  
Hidrogenação. 

5<= x % < 10 Flam. Liq. 3, H226 
EUH066 

 

 

4 ‐ PRIMEIROS SOCORROS 

 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: Não são requeridas medidas especiais. 

Em caso de inalação: Remover para local arejado, consultar o médico. 

Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto não é irritante para a pele. 

Em caso de contacto com os olhos: Lavar os olhos em água corrente mantendo as pálpebras abertas 

durante alguns minutos. 

Em caso de ingestão: Consultar o médico. 

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico. 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 MEIOS DE EXTINÇÃO 

Meios adequados para extinção C02, areia, Pó químico. Não usar água. 

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Não existe mais nenhuma informação 

relevante disponível. 

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: A utilização de equipamento respiratório 

autónomo pode tornar-se necessária. 

6 ‐ MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

 PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS: 

Referir‐se às medidas de protecção indicadas nos pontos 7 e 8. 

 PRECAUÇÕES AMBIENTAIS: 

Conter e recolher os materiais com materiais absorventes não combustíveis, por exemplo: areia, terra, 

vermiculite, terra diatomácea nos contentores para a eliminação dos detritos. 
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Impedir qualquer penetração contaminação de esgotos ou cursos de água. 

Se o produto contaminar lençóis de água, rios ou esgotos, alertar as autoridades competentes segundo os 
procedimentos regulamentares. 

 MÉTODOS DE LIMPEZA: 

Limpar de preferência com um detergente, evitando a utilização de solvente. 

 

7 ‐ MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

As prescrições relativas aos locais de armazenamento são aplicáveis às oficinas onde o produto é 
manipulado. 

As pessoas que têm antecedentes de sensibilização cutânea nunca devem manipular estes produtos. 

 PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS 

Proibir o acesso às pessoas não autorizadas. 

 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS: 

Para a protecção individual, ver Ponto 8. 

Evitar o contacto do produto com a pele e os olhos. 

 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS PROIBIDOS 

Proibido fumar, comer e beber nos locais onde a preparação é utilizada. 

Nunca abrir as embalagens por pressão. 

 

 ARMAZENAGEM 

Conservar o recipiente bem fechado e num lugar seco 

 

8 ‐ CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 

 MEDIDAS ADICIONAIS DE CARACTER TÉCNICO:  

Não existem dados adicionais, ver ponto 7. 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL: 

MEDIDAS GERAIS DE PROTECÇÃO E HIGIENE: Devem ser observadas as habituais medidas de prevenção no 

manuseamento de produtos químicos. 

PROTECÇÃO DAS MÃOS: Tipo de luvas aconselhado: Borracha de Butilo e/ou Neoprene. O tempo de utilização 

deve ser indicado pelo fabricante. 

PROTECÇÃO DOS OLHOS: Aconselhado o uso de óculos de protecção durante o vazamento do produto para 

proteger dos salpicos. 

http://www.novancetintas.pt/


 

Ficha de Dados de Segurança 
Em conformidade com Regulamento Nº 1907/2006 

 
Primários 

Antimoist S 
Versão / Data de revisão: 1.0 /06-06-2014 

 

Modelo 805.0 
Data do modelo 11.06.2013 
www.novancetintas.pt |Parque Industrial da Gala, Zona 2- Lote 11|3090 – 385 Figueira da Foz |Telf: 233 431 012 |Fax:233 431 015|email:geral@novancetintas.pt  

  5 

PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA: Utilizar máscara com filtro adequado quando houver um nível de exposição 

reduzido ou durante um curto espaço de tempo. Utilizar uma máscara de respiração assistida na presença 

de níveis de exposição elevados ou em exposição prolongada. 

 

VALORES LIMITES DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL: 

AGCIH 2011 ( NP 1796:2007): 

TLV (Valor limite máximo) – TWA(Média ponderada no tempo): 100 mg/m
3
 

9 ‐ PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 INFORMAÇÕES GERAIS 

Estado Físico: Líquido viscoso 

 DADOS IMPORTANTES SOBRE A SAÚDE, A SEGURANÇA E O AMBIENTE 

Limiar olfactivo: Não classificado. 

pH da substância ou preparação: Básica Fraca 

Mudança do estado: 

Ponto de fusão: Não determinado 

Ponto de ebulição: Não determinado 

Inflamabilidade (sólido, gasoso): 38ºC 

Perigos de explosão: O produto não é explosivo 

· Pressão do vapor em 20°C: Não determinado 

· Densidade em 20°C: 0.790 g/cm³ 

· Densidade relativa: Não determinado 

· Densidade do vapor: Não determinado 

· Velocidade da evaporação: Não determinado 

· Solubilidade em / miscibilidade com água: Imiscível  

· Coeficiente de distribuição (n-octanol/água): Não determinado 

· Percentagem de sólidos em peso: Não determinada  

. COV’s: Este produto contém no máx. 710 g/L COV. (a)  

· Outras informações: Os dados referenciados neste item dizem respeito ao incolor.  

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos 
por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento 
incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 

10 ‐ ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

Reactividade: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.   

Decomposição térmica / condições a evitar: Não existe decomposição se usado de acordo com as 
especificações. 

Possibilidade de reacções perigosas: Oxidantes fortes.  
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Condições a evitar: Manter afastado de fontes de calor; Evitar a incidência directa da radiação solar; Evitar 
condições de humidade extrema. 

Materiais incompatíveis: Conservar longe de agentes oxidantes.  

Produtos de decomposição perigosos: Monóxido de carbono. 

 

11 ‐ INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 INFORMAÇÕES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOSPT:  

Sem dados disponíveis. 

 SUBSTÂNCIAS 

Toxidez aguda: 

HIDROCARBONETOS, C9-C12, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS, AROMÁTICOS (2-25%) 

Via oral: DL50 = 5000 mg/kg 

Espécies: Cobaia 

Via cutânea: 2000 mg/Kg 

Espécies: Coelho  

Por Inalação: CL50 = 13100mg/m3 

Espécies: Cobaia 

 MISTURA 

Não há dados toxicológicos disponíveis para a mistura. 

 

12 ‐ INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

Nocivo à vida aquática com efeitos de longa duração. Qualquer escoamento do produto para os esgotos ou 
para os cursos de água deve ser evitado. 

 TOXICIDADE 

Substâncias 

HIDROCARBONETOS, C9-C12, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS, AROMÁTICOS (2-25%) 

Toxidez para peixes: CL50 > 10 mg/l 

Duração da exposição: 96 h 

Toxidez para crustáceos (Daphnia):  CE50 > 10 mg/l 

Duração da exposição: 48 h 

Toxidez para Algas:  CE50 > 4.6 mg/l 

Duração da exposição: 72 h  

Potencial de biodegradação: 

HIDROCARBONETOS, C9-C12, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS, AROMÁTICOS (2-25%) 

Biodegradabilidade: Fácil – 70.% 28 dias 
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Resultados da avaliação PBT e MPMB: 

HIDROCARBONETOS, C9-C12, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS, AROMÁTICOS (2-25%) 

Não cumpre os critérios PBT/mPmB: Meia-vida no ambiente marinho < 60 dias; Meia-vida em 
água doce ou estuários <40 dias; Meia-vida em sedimentos marinhos <180 dias; Meia-vida 
em sedimentos de água doce ou estuários <120 dias; Meia-vida no solo <120 dias. Factor de 
bioconcentração BCF<2000. Não é classificado como CMR. Não têm potencial de 
desregulação endócrina. 

 

13 ‐ CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

Não despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de água. 

 RESÍDUOS 

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma 
empresa especializada. 

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. 

 

14 ‐ INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

· UN N.°  

ADR, IMDG, IATA  UN1263 

Designação oficial de transporte da ONU 

ADR  

IMDG, IATA   

 

1263 TINTAS, disposições especiais 640E  

PAINT 

Classe de perigo para efeitos de transporte  

ADR ( Transporte rodoviário) 

 

Classe 3 (F1) Líquidos inflamáveis  

Código de restrição de túneis: (D/E) 

Categoria de transporte: 3 , max.1000L 

Quantidades limitadas: 5L (Isenções totais ADR 3.4) 

 

  

IMDG ( transporte via marítima) 

Class 3 Flammable liquids. 

Poluente marinho: sim 

Label 3  
 

 IATA ( Transporte via área)  

Class 3 Flammable liquids. 

Label 3 

 

Grupo de embalagem 

ADR, IMDG, IATA  

III 
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15 ‐ INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

 REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A SUBSTÂNCIA OU MISTURA EM MATÉRIA DE 

SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE 

Informações relativas à classificação e etiquetagem apresentada na secção 2: 

As regulamentações seguintes foram tidas em conta: 

Directiva 67/548/CEE e respectivas adaptações 

Directiva 1999/45/CE e respectivas adaptações 

Regulamento (CE) nº 1272/2008 modificado pelo regulamento (CE) nº 618/2012 

 

Rotulagem para compostos orgânicos voláteis, (VOC) (2004/42/EC): 

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.  

Este produto contém no máx. 710 g/L COV. (a)  

(b) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos 
por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento 
incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 

16 ‐ OUTRAS INFORMAÇÕES 

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente Ficha de 

Segurança baseiam‐se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como 
comunitárias. 

O produto não deve ser utilizado para outros usos diferentes dos especificados no ponto 1 sem ter 
previamente obtido as instruções por escrito da manipulação. 

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos 
das leis e as regulamentações locais. 

As informações dadas na presente ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de 
segurança relativos ao nosso produto e não como uma garantia das propriedades deste. 

Título para as indicações de H, EUH e R mencionadas na secção 3: 

H226 Líquido e vapores inflamáveis 

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

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.  

H411 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida 

 

FICHA DE SEGURANÇA EMITIDA POR: 

B. da Rocha& C., Lda. 

Zona Industrial da Gala, Zona 2- Lote 11  

3090 – 385 Figueira da Foz 

Telefone: 233 431 012  

 Fax: 233 431 015 
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