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Ficha de Segurança de acordo com Regulamento (EU) nº 2015/830. 

Classificação e Rotulagem de acordo com Regulamento para a Classificação, Embalagem e 

Rotulagem de Preparações perigosas.  

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE 

1.1. Identificação do produto: 

EcoX-Vinagre limpeza 

 

1.2. Utilização da preparação: 

Utilização aconselhada: É um produto com diversas aplicações como a remoção de 
odores, combate ao calcário, auxílio na lavagem de roupa, dissolver resíduos de adesivos 
e tornar as superfícies mais brilhantes. 

 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

EcoXperience, Lda 

Quinta Vale do Espinhal, EM558 1 

3230-343 Penela 

E-mail: info@ecox.pt 

www.ecox.pt 

 

1.4. Numero de telefone de emergência: 

CIAV-Centro de informação Antivenenos: 800 250 250  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1. Classificação da substância ou mistura: 

Este produto não é considerado uma substância ou preparado perigoso. 

 

2.2. Elementos do Rotulo: 

 

Recomendações de Prudência: 

Manter fora do alcance das crianças. 

2.3. Outros Perigos: 

O produto não atende aos critérios PBT/mPmB 
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3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

 

3.2. Misturas 

 

Denominação 
Química 

% (p/p) Nº CAS 

Classificação 
segundo 
regulamento 
1272/2008 

Nº CE de registo Nº de Indice 

Ácido acético 4 a 20% 
 64-
19-7 

 200-580-7 607-002-00-6 

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as epígrafes 8, 11, 12, 15 e 

16. 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: 

Contacto com os Olhos – Enxaguar abundantemente com água corrente, 

aproximadamente durante 15 a 

20 minutos, mantendo a pálpebra aberta. Em caso de irritação persistente consultar 

um oftalmologista. 

Contacto com a Pele – Sem efeitos prejudiciais. 

Inalação - Sem efeitos prejudiciais. 

Ingestão – Sem efeitos prejudiciais. 

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

Não são necessárias medidas especiais. 

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: 

Não relevante. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1.  Meios de extinção: 

 

O produto não é combustível. 

 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: 
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5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: 

Não são necessárias medidas especiais. 

 

6.2. Precauções a nível ambiental: 

Se a quantidade derramada for elevada impedir o escoamento do produto para 

esgotos. Caso o produto alcance a rede de esgotos, utilizar água ou base adequada 

para diluir ou neutralizar o produto. 

 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 

Recomenda-se: Lavar a zona atingida, com água. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: 

A.- Precauções para a manipulação segura 

Recomenda-se uma ventilação adequada na área de manipulação, o uso de luvas no 

caso de manipulação diária em contacto com directo com o produto, a fim de evitar 

irritação ligeira na pele. 

B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões. 

Devido às suas características de inflamabilidade, o produto não apresenta risco de 

incêndio em condições normais de armazenamento, manuseamento e utilização. 

C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos. 

Não aplicável 

D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais. 

Não aplicável 

 

7.2.Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: 

A.- Medidas técnicas de armazenamento: Manter o recipiente bem fechado e 

proteger da exposição directa da luz. 

B.- Condições gerais de armazenamento. 

Utilizar recipientes apropriados e resistentes a ácidos. 
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8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL 

8.1. Parâmetros de Controlo: 

Não aplicável 
 

8.2. Controlo de exposição: 

A.- Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho 

Não aplicável.  

B.- Protecção respiratória: 

Não aplicável.  

C.-Proteção da pele:  

Luvas de borracha. 

D.-Proteção facial: 

 Óculos de segurança ou máscara facial. 

E.-Proteção corporal: 

Não aplicável 

E.-Medidas complementares de emergência: 

Não aplicável 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspeto: Liquido 

Cor: natural 

Odor: característico. 

Limiar Olfativo: Não aplicável. 

pH: a 20ºC, 2-3 

Densidade relativa a 20ºC: 1,01-1,02. 

Solubilidade: solúvel em água em todas as proporções. 

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não definido. 

Ponto de ebulição e intervalo de ebulição: >100ºC. 

Propriedades explosivas: Não explosivo. 

Propriedades oxidantes: Não se trata de uma preparação oxidante 

Ponto de inflamação: Não aplicável. 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1.Reatividade: 
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Não se esperam reações perigosas se cumprirem as instruções técnicas de 

armazenamento de produtos químicos. 

 

10.2. Estabilidade Química: 

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização. 

 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: 

Sob as condições de utilização recomendadas não são esperadas reações perigosas. 

 

10.4. Condições a evitar: 

Aplicável para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente. 

 

10.5. Materiais incompatíveis: 

Nenhum. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: 

Não aplicável. 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1.Informação sobre feitos toxicológicos: 

O produto não tem efeitos prejudiciais para os seres humanos nas condições normais de 

utilização 

 

 

 

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1.Toxicidade: Este produto não apresenta nenhum risco específico para o meio 

ambiente. No entanto recomenda-se as boas práticaslaborais, evitando que o produto 

seja disperso no meio ambiente. 

12.2.Persistência e degradabilidade: 

Degrada-se facilmente no meio ambiente. 

 

12.3.Potencial de bioacumulação: 

Não aplicável. 
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12.4.Mobilidade no solo: 

Volatibilidade, evaporação e adsorção não significativas. 

 

12.5.Resultados da avaliação PBT emPmB: 

Não aplicável 

 

12.6.Outros efeitos adversos: 

Não descritos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1.Métodos tratamento de resíduos: 

Diluir ou neutralizar o ácido acético.  

 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

O produto não é classificado, como perigoso segundo a legislação vigente. 

 

 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

15.1.Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de  

saúde, segurança e ambiente: 

Frases de Risco R36 – Irritante para os olhos 

Frases de Segurança S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água e consultar um especialista. 

15.2. Avaliação da segurança química: 

O fornecedor realizou uma avaliação de segurança química 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança: 

Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para 

a elaboração de Fichas de Dados de Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (Regulamento 

(UE) Nº 2015/830) 
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