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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 
 

1.1. Identificador do produto 

Grupo de produtos : SAT C6 

Nome do produto : STOP EAUX TROUBLES pour-filtre-à-cartouche 
 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Categoria de uso principal : Uso profissional 

Utilização da substância ou mistura : Tratamento piscina até esclarecer água por aglomeração das micropartículas em suspensão. 

Utilização da substância ou mistura : Produto de tratamento de água 
 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existe informação adicional disponível 
 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

MANUFACTURAS GRE, S.A. 
ARITZ BIDEA n°57, Belako Industrialdea 
48100 MUNGUIA 
VIZCAYA - SPAIN 
Telf. : +34 946 74 11 16      Fax: +34 946 741 708                     mail : info@gre.es                                             Internet : www.gre.es 

1.4. Número de telefone de emergência 
 

País Organismo/Empresa Morada Número de emergência 

Portugal Centro de Informação Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

+351 808 250 143 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Mistura/Substância: SDS EU 2015: Segundo o Regulamento (UE) 
2015/830 (Anexo II do REACH) 

Skin Irrit. 2 H315  

Eye Dam. 1 H318  
   

Texto completo das categorias de classificação e das advertências H: consultar a Secção 16 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Pictogramas de perigo (CLP) : 

 

GHS05 

     

Palavra-sinal (CLP) : Perigo 

Componentes perigosos : sulfato de alumínio 

Advertências de perigo (CLP) : H315 - Provoca irritação cutânea 
H318 - Provoca lesões oculares graves 

Recomendações de prudência (CLP) : P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo 
P102 - Manter fora do alcance das crianças 
P103 - Ler o rótulo antes da utilização 
P280 - Usar luvas de protecção, protecção ocular, vestuário de protecção 
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água 
abundantes 
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 
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico 
P332+P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico 
P362 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar 
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2.3. Outros perigos 

Não existe informação adicional disponível 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
 

3.1. Substância 

Não aplicável 
 

 

3.2. Mistura 
 

 

 

 
 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

sulfato de alumínio (nº CAS) 10043-01-3 
(n° CE) 233-135-0 
(Nº REACH) 01-2119531538-36 

50 - 100 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propeno-1-amínio, cloreto, 
homopolímero 

(nº CAS) 26062-79-3 2,5 - 10 Aquatic Chronic 3, H412 

 

 

 

 

Texto completo das frases H, ver secção 16 
  

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 
 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros geral : Em caso de indisposição consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo se possivél). 

Primeiros socorros em caso de inalação : Assegure-se de que o local é arejado para facilitar a respiração. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a 
pele 

: Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar suavemente com sabonete e 
água abundantes. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar imediatamente um 
oftalmologista, mesmo na ausência de sinais imediatos. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas/lesões em caso de contacto com a 
pele 

: Irritação da pele. 

Sintomas/lesões em caso de contacto com os 
olhos 

: Lesões oculares graves. 

Sintomas/lesões em caso de ingestão : Não há informação específica disponível. 
 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

5.1. Meios de extinção 

Meios adequados de extinção : Adaptar os meios de extinção ao ambiente. 

Agentes extintores inadequados : Não use um jacto forte de água. 
 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de incêndio : Não inflamável. 

Perigo de explosão : Não existe esse caso. 
 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Instruções para extinção de incêndio : Sejam cuidadosos aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evite 
(rejeitando-a) que a água usada para apagar um incêndio volte ao ambiente. 

Protecção durante o combate a incêndios : Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção 
respiratória. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

Procedimentos gerais : Evitar a formação de poeira. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Equipamento de protecção : Óculos de segurança. Usar luvas para proteger contra os efeitos cutâneos dos pós, em 
conformidade com EN 374. 

Planos de emergência : Evacue o pessoal redundante. 



STOP EAUX TROUBLES pour-filtre-à-cartouche  
Ficha de Dados De Segurança  
 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010 
 

10/11/2015 PT (português)  Page 3 / 6  
 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de protecção : Forneça à equipa de limpeza protecção adequada. 

Planos de emergência : Ventile a área. 
 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Evite a entrada em esgotos e cursos de água. Avise as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou cursos de água. 
 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Procedimentos de limpeza : Em terra, varra ou deite em contentores adequados para o efeito. Reduza ao mínimo a 
formação de pó. Armazenar afastado de outros materiais. Absorver o produto derramado a fim 
de evitar danos materiais. 

 

6.4. Remissão para outras secções 

Consulte a Secção 8. Contolo da exposição/protecção individual;. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Não existe informação adicional disponível 
 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Não existe informação adicional disponível 
 

7.3. Utilizações finais específicas 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual 
 

8.1. Parâmetros de controlo 

Não existe informação adicional disponível 
 
 

 

 

8.2. Controlo da exposição 

Equipamento de protecção individual : Se se levanta pó: óculos bem ajustados. Se se levanta pó: fato de protecção contra pó. Luvas. 
Se se levanta pó: máscara contra pó/aerossol com filtro P1. 

Roupa de protecção - selecção do material : Usar vestuário de protecção adequado. DIN EN 13982 

Protecção das mãos : luvas de protecção. DIN EN 374 

Protecção ocular : Norma EN 166 - Protecção pessoal dos olhos. Fonte ocular 

Protecção respiratória : Se se levanta poeiras: máscara antipoeira 

    

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Forma : Sólido 
  

Cor : Não existem dados disponíveis 
  

Cheiro : Não existem dados disponíveis 
  

Umbral olfactivo : Não existem dados disponíveis 
  

pH : 3 
  

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de fusão : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de solidificação : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de chama : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 
  

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não existem dados disponíveis 
  

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa :  1 
  

Solubilidade : completamente solúvel. 
  

Log Pow : Não existem dados disponíveis 
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Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, dinâmico/a : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 
  

Limites de explosividade : Não existem dados disponíveis 
  

 

9.2. Outras informações 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 
 

10.1. Reactividade 

Não existe informação adicional disponível 
 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 
 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas 

Não existe informação adicional disponível 
 

10.4. Condições a evitar 

Evitar a formação de poeira. 
 

10.5. Materiais incompatíveis 

Não existe informação adicional disponível 
 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Não existe informação adicional disponível 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda : Nao classificado 
 

 

N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propeno-1-amínio, cloreto, homopolímero (26062-79-3) 

DL50 oral rato > 2000 mg/kg (Rato) 
 

Corrosão/irritação cutânea : Provoca irritação cutânea. 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca lesões oculares graves. 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Nao classificado 

Mutagenecidade em células germinativas : Nao classificado 

Carcinogenicidade : Nao classificado 
 

Toxicidade reprodutiva : Nao classificado 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
(STOT) - exposição única 

: Nao classificado 

 

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

: Nao classificado 

 

Perigo de aspiração : Nao classificado 
 

  
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
 

12.1. Toxicidade 
 

 

sulfato de alumínio (10043-01-3) 

CL50 peixe 1 214,6 - 228,5 mg/l (96 h; Pimephales promelas; Concentração nominal) 

Limite de toxicidade algas 1 3011 mg/l (5 days; Algae; Concentração nominal) 

Limite de toxicidade algas 2 602,17 mg/l (5 days; Algae; Concentração nominal) 
 

N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propeno-1-amínio, cloreto, homopolímero (26062-79-3) 

CL50 peixe 1 0,1 - 1 mg/l (96 h; Brachydanio rerio) 
 
 
 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 
 

sulfato de alumínio (10043-01-3) 

Persistência e degradabilidade Biodegradabilidade: não aplicável. Hidrólise em água. 
 

N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propeno-1-amínio, cloreto, homopolímero (26062-79-3) 

Persistência e degradabilidade Não facilmente biodegradável em água. Não há dados (experimentais) disponíveis sobre a 
mobilidade da substância. Fotólise no ar. 

Carência química de oxigénio (CQO) 0,51 g O²/g substância 
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12.3. Potencial de bioacumulação 
 

sulfato de alumínio (10043-01-3) 

BCF peixe 1 76 - 190 (60 days; Salmo salar) 

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (FBC < 500). 
 

N,N-dimetil-N-2-propenil-2-propeno-1-amínio, cloreto, homopolímero (26062-79-3) 

Log Pow -2,49 (Valor estimativo) 

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4). 
 

12.4. Mobilidade no solo 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não existe informação adicional disponível 
 

 

 

12.6. Outros efeitos adversos 

Não existe informação adicional disponível 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Legislação local (resíduo) : Tratamento conforme regulamento dos servicos públicos. 

Recomendações para a eliminação das águas 
residuais 

: Não deitar no esgoto. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 

De acordo com as exigências de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
 

14.1. Número ONU 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Designação oficial para o transporte (ADR) : Não aplicável 

Designação oficial para o transporte (IMDG) : Não aplicável 

Designação oficial para o transporte (IATA) : Não aplicável 

Designação oficial para o transporte (ADN) : Não aplicável 

Designação oficial para o transporte (RID) : Não aplicável 
 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(ADR) 

: Não aplicável 

   

IMDG   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(IMDG) 

: Não aplicável 

   

IATA   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(IATA) 

: Não aplicável 

   

ADN   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(ADN) 

: Não aplicável 

   

RID   

Classes de perigo para efeitos de transporte 
(RID) 

: Não aplicável 

 

14.4. Grupo de embalagem 

Grupo de embalagem (ADR) : Não aplicável 

Grupo de embalagem (IMDG) : Não aplicável 

Grupo de embalagem (IATA) : Não aplicável 

Grupo de embalagem (ADN) : Não aplicável 

Grupo de embalagem (RID) : Não aplicável 
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14.5. Perigos para o ambiente 

Perigoso para o ambiente : Não 

Poluente marinho : Não 

Outras informações : Não existe informação complementar disponível 
 

    
14.6. Precauções especiais para o utilizador 

- Transporte por via terrestre 
  

Não existem dados disponíveis 

- transporte marítimo 
  

Não existem dados disponíveis 

- Transporte aéreo 
  

Não existem dados disponíveis 

- Transporte por via fluvial 
  

Transporte proibido (ADN) : Não 

Não submetido ao ADN : Não 

- Transporte ferroviário 
  

Transporte proibido (RID) : Não 
 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC 

Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 
 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 

15.1.1. Regulamentações da UE 
 

Não contém qualquer substância sujeita às restrições do Anexo XVII 

Não contém qualquer substância candidata do REACH 
 

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH 

 

 
 
 

  

 
 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existe informação adicional disponível 
 

 
 

 
 

 
 

 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química 
  

SECÇÃO 16: Outras informações 
 

Indicações de mudanças: 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]. 
 

 

 
 

 Texto integral das frases H e EUH: 

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquático - Aquatic Chronic Categoria 3 

Eye Dam. 1 Danos/irritção ocular grave Categoria 1 

Skin Irrit. 2 corrosivo/irritante para a pele Categoria 2 

STOT SE 3 Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) Categoria 3 

H315 Provoca irritação cutânea 

H318 Provoca lesões oculares graves 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 
 
 

 

 
 
SDS (REACH Annex II) 

 
Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve 
conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto 
 


