
 Ficha de Dados de Segurança  
De acordo com o Reg. UE 1907/2006 e as suas alterações 

Segundo a legislação da UE não é necessária uma ficha de segurança para este produto.  
Este documento foi elaborado de forma voluntária para fornecer informação de segurança. 

  

ACQUAGEL DUO 
2020-03-05   Versão: 02 

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

Identificação da mistura:                   
Nome comercial:                   ACQUAGEL DUO 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Uso recomendado: 
SU 3 Uso industrial 
SU 10 Indústria alimentar 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Proenol – Industria Biotecnológica SA 
 Travessa das Lages 267 
             4410-308 Canelas, V.N.Gaia 
    T. +351 227 150 840, proenol@proenol.com  

www.proenol.com 
1.4. Número de telefone de emergência 
             CIAV – Centro de Informação Antivenenos – Tel. 800 250 250 

 
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1    Classificação da substância ou mistura  
 Classificação de acordo com o Regulamento CE 1272/2008 (CLP): 

O produto não está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento CE 1272/2008 
(CLP). 

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente: 
Nenhum outro risco. 

2.2 Elementos do rótulo  
 Pictogramas de perigos: 

Nenhum 
Indicações de perigo: 

Nenhuma 
Conselhos de segurança: 

 Nenhum  
Disposições especiais:  

Nenhuma 
Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações: 

 Nenhuma 
2.3 Outros perigos 

Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma 
Outros riscos:  
Nenhum outro risco. 

 

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes 
3.1. Substâncias 

N/A 
3.2. Misturas 

Ácido cítrico 
Sinónimos: ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico monohidratado 
Breve descrição do produto: Substância 
Fórmula molecular : C6-H10-O8 
Ingredientes perigosos : Ácido cítrico monohidratado 
Número CAS: 5949-29-1 
Número CE : 201-069-1 
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Classificação SGH : irritante para os olhos 2 ; H319  
 
Bissulfito de potássio 
Composição química: solução aquosa, hidrogenossulfito de potássio - KHSO3 
Teor (W/W) : > = 30 % - < = 40 % Toxicidade aguda: Cat.4 (oral) 
Número CAS: 7773.03.7 
Número CE : 231 – 870 – 17 
 

 SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Conselhos gerais: afastar-se da zona de perigo. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico 
assistente. 

 Inalação : retirar o paciente para um local arejado em caso de inalação de fumaça de 
 incêndio resultante de superaquecimento. Consultar um médico se os sintomas persisterem. 

Contato com a pele: retirar imediatamente todas as roupas e sapatos contaminados. Lavar  com 
sabão e água em abundância.  

 Contato com os olhos: lavar imediatamente os olhos com água em abundância. Remover as 
 lentes de contato. Proteger o olho intacto. Manter os olhos abertos durante a lavagem. 
 Consultar um médico se a irritação continua. 
 Ingestão: Lavar a boca com água e beber muita água. Não beber leite ou bebidas alcoólicas. 
 Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico. 
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
 Nenhum dado disponível 
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 Nenhum dado disponível 
 

 SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
5.1. Meios de extinção  
 Recomendados: água, espuma. 
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de 
esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser eliminados de 
acordo com os regulamentos locais. Cuidado com o risco de explosão de poeira. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
 Em caso de incêndio, usar um aparelho de respiração autónomo. 
 

 SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
6.1.      Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
 Utilizar roupa de protecção individual. Evitar a formação de poeira. Evitar a inalação de 
 poeira. Fornecer ventilação adequada. 
6.2       Precauções a nível ambiental 

Impedir que o material entre em esgotos ou cursos de água. Nenhuma precaução especial para o meio 
ambiente. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
 Neutralizar com soluções alcalinas, cal ou amônia. Recolher e eliminar sem levantar 
 poeiras.Varrer e recolher com uma pá. 
6.4. Remissão para outras secções  
 Nenhum dado disponível. 
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 SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. 
Durante o trabalho não comer bem beber. 
Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de proteção recomendados. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Manter longe de comidas, bebidas e rações. 
Matérias incompatíveis: 
Nenhum em particular. 
Indicação para os ambientes: 
Ambientes adequadamente arejados  

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 
Nenhum uso especial. 
 

 SECÇÃO 8: Controlo da exposição / Protecção individual 
8.1. Parâmetros de controlo 

Limite de exposição ocupacional não disponível.  
Valores limite de exposição DNEL 
Não aplicável. 
Valores limite de exposição PNEC  
Não aplicável. 

8.2. Controlo da exposição  
Protecção dos olhos: 
Não é necessário para o uso normal. De qualquer forma, utilizar segundo as boas prácticas laborais. 
Protecção da pele: 
Nenhuma precaução especial deve ser adotada para uso normal. 
Protecção das mãos: 
Não é necessário para uso normal. 
Protecção respiratória: 
Não é necessário para uso normal. 
Riscos térmicos: 
Nenhum. 
Controles de exposição ambiental: 
Nenhum 
Controlos de engenharia adequados: 
Nenhum 
 

 SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  
 
Aspeto: líquido esbranquiçado. 
Odor: Inodoro. 
Limiar de odor: não disponível.   
pH: não disponível.   
Ponto de fusão / congelamento: não disponível.   
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: não disponível.   
Ponto de inflamação: não disponível. 
Taxa de evaporação: não disponível. 
Inflamabilidade: não disponível. 
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosão: não disponível. 
Pressão do vapor: não disponível. 
Densité de vapeur: não disponível. 
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Solubilidade: não disponível. 
Coeficiente de repartição: não disponível. 
Temperatura de auto-acendimento: não disponível. 
Temperatura de decomposição: não disponível. 
Viscosidade : não disponível. 
Propriedades explosivas: não disponível. 
Propriedades comburentes: não disponível. 
 
9.2. Outras informações 
 

 SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
10.1. Reatividade 
 Não disponível.   
10.2. Estabilidade química  
 Quimicamente estável por muitos anos quando armazenado em local fresco e seco. 
10.3. Possibilidade de reações perigosas 
 As poeiras podem formar uma mistura explosiva com o ar. Nenhuma decomposição, se as 
 prescrições forem respeitadas. 
10.4. Condições a evitar 
 Temperatura > 35 °C 
10.5 Materiais incompatíveis 
 Ácidos fortes e bases fortes. Oxidantes fortes 
10.6. Produtos de decomposição 
 Não disponível.   
 

 SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
11.1. Informação toxicológica 

Produto não tóxico em condições normais de uso. 
 

 SECÇÃO 12: Informação ecológica 
12.1. Toxicidade 

Biodegradável, nenhum efeito ambiental conhecido 
12.2. Persistência e degradabilidade 

Produto biodegradável 
12.3. Potencial de bioacumulação 

Não disponível.   
12.4. Mobilidade no solo 

Não disponível.   
12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB 

Não disponível.   
12.6. Outros efeitos adversos 

Não disponível.   

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

Recuperar se possível. Actuar segundo a legislação em vigor. 
 

 SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
14.1. Número ONU 

Não classificado como perigoso para o transporte 
14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

N.A. 
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14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte 
N.A. 

14.4. Grupo de embalagem 
N.A. 

14.5. Perigos para o ambiente 
N.A. 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
N.A. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
Não 
 

 SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 
15.1Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança 

e ambiente 
Dir. 98/24/CE (Riscos ligados a agentes químicos no trabalho) 
Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposição ocupacional) 
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regulamento (UE) 2015/830 
Regulamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regulamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regulamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regulamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regulamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regulamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Regulamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Regulamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Regulamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP) 
Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do 
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações: 
Nenhuma 
Onde aplicável, reportar-se às seguintes disposições regulamentares: 
Diretiva 2012/18/EU (Seveso III) 
Regulamento (CE) n. 648/2004 (detergentes). 
Diretiva 2004/42/CE (VOC) 
Disposições relativas à diretiva EU 2012/18 (Seveso III): 
Categoria Seveso III de acordo com o Anexo 1, parte 1 
Nenhuma 

15.2. Avaliação da segurança química 
Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada para a substância. 

 
 SECÇÃO 16: Outras informações 

 
Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada.  
Principais fontes bibliográficas: 

ECDIN - Dados Ambientais Químicos e Rede de Informações - Centro Comum de Investigação, 
Comissão das Comunidades Europeias  
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold 

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se 
exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.  
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O utilizador é obrigado a verificar a idoneidade e a integridade de tais informações em relação à 
utilização específica que pretende fazer. 
Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes. 
 
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias 

Perigosas 
ATE: Estimativa de toxicidade aguda 
ATEmix: Estimativa de toxicidade aguda (Misturas) 
CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química) 
CLP: Classificação, rotulagem, embalagem. 
DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito 
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio. 
GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha. 
GHS: Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos. 
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação International 

Transporte Aéreo (IATA).  
ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil. 
ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a Organização Internacional da Aviação Civil 

(ICAO). 
IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas. 
INCI: Nomenclatura  Internacional de Ingredientes Cosméticos. 
KSt: Coeficiente de explosão. 
LC50: Concentração letal para 50% da população de teste. 
LD50: Dose letal para 50% da população de teste. 
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos. 
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional 

de Transport de Mercadorias Perigosas. 
STEL: Limite de exposição a curto prazo. 
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico. 
TLV: Valor limite de limiar. 
TWA: Media ponderada do tempo 
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha. 
 

  

 

 


