
                                                                                          
 

 

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-Auto Shampoo automóvel 

 

1.2. Utilização da preparação: 

Utilização aconselhada: Lavagem automóvel. 

 
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: 

De acordo com o regulamento nº 1272/2008, a preparação não é classificada como 

perigosa.  

 

2.2. Elementos do Rotulo: 

  
Palavra sinal: Perigo 

Advertências de Perigo:  

H319: Provoca irritação ocular grave 

 

Recomendações de Prudência: 

P102: Manter fora do alcance das crianças. 

P233: Manter o recipiente bem fechado. 

P262: Não pode entrar em contacto com os olhos 

 

 

P305 + P351 P313: Em caso de contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos e consultar um médico. 

mailto:info@ecox.pt
http://www.ecox.pt/


                                                                                          
 

 

P301 + P310: Em caso de ingestão, contacte imediatamente o Centro Informação 

Antivenenos: 808 250 143 

 

2.3. Outros Perigos: 

Não relevante 

  

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 

2-butoxietanol <10% 111-76-2 
H332; H312; 
H302; H315; 
H319 

203-905-0 603-014-00-0 

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: 

Por inalação: Não aplicável 

Por contacto com a pele: Não relevante 

Por contacto com os olhos: Lavar imediata e abundantemente com água durante pelo 

menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Recorrer a serviços médicos.  

Por ingestão: Beber 1-2 copos de água e não induzas o vómito e procura assistência 

médica imediatamente. Contactar o Centro Antivenenos: 808 250 143. 

 

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: 

Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e 

uso. No caso de inflamação como consequência da manipulação, armazenamento ou 

uso indevido, utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), de  

 



                                                                                          
 

 

 

acordo com o Regulamento de instalações de proteção contra incêndios. NÃO É 

RECOMENDADO utilizar jato de água como agente de extinção. 

 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: 

Nenhum conhecido. 

 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: 

Não são necessárias medidas especiais, contudo deve dispor de um mínimo de 

instalações de emergência ou elementos de atuação (mantas ignífugas, farmácia 

portátil, etc) conforme Diretiva 89/654/EC. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

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

Evitar contacto com olhos e pele. Perigo de derrapagem em caso de derrame. 

 

6.2. Precauções a nível ambiental: 

Não enviar os resíduos para o esgoto ou para cursos de água. Evitar penetração no 

solo. 

 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: 

Embeber com material absorvente inerte (areia, turda, serradura). Eliminar como lixo 

especial de acordo com a regulamentação local e nacional. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Precauções para manuseamento seguro: 

Não são requeridas medidas especiais, porém deve evitar contacto com olhos. 

  

7.2. Precauções para armazenamento seguro: 

Manter as embalagens fechadas, em local seco e abrigado da luz solar e longe do 

alcance das crianças. 

 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL 

8.1. Parâmetros de Controlo: 

Não relevante. 

 

 

 

8.2. Controlo de exposição: 

Proteção respiratória: Não relevante. 

Proteção das mãos: Não relevante 

Proteção dos olhos: Evitar contacto com os olhos. 

 

Proteção da pele: Não relevante. 



                                                                                          
 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspeto: Líquido viscoso 

Cor: vermelho 

Odor: característico. 

Limiar Olfativo: Não aplicável. 

pH: a 20ºC: 12-13 

Solubilidade: solúvel em água em todas as proporções. 

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não definido. 

Ponto de ebulição e intervalo de ebulição: Não definido. 

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: 

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 conhecido quando se utiliza para o fim previsto 

 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: 

Nenhum. 

 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1.Informação sobre feitos toxicológicos: 

A- Ingestão: A ingestão de dose considerável pode originar irritação da garganta, dor 

abdominal, náuseas e vómitos (>5000 mg/kg) 

 

B- Inalação: Com base nos dados disponíveis, não apresenta substâncias classificadas como 

perigosas para este artigo. 

C: Contacto com a pele: pode causar inflamação cutânea em doses elevadas (>12000) 

 



                                                                                          
 

 

 

D: Contacto com os olhos: Em contacto com os olhos pode causar alguma vermelhidão e 

comichão. 

E: Efeito sensibilizantes: Não tem efeitos sensibilizantes. 

F: Efeitos cancerígenos: Não tem efeitos cancerígenos. 

G: Efeitos mutagénicos: Não tem efeitos mutagénicos 

H: Efeitos tóxicos na reprodução: Não tem efeitos tóxicos na reprodução. 

I: Efeitos narcóticos: Não tem efeitos narcóticos. 

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1.Toxicidade: 

Não existem dados sobre as substâncias. 

 

12.2.Persistência e degradabilidade: 

Os tensioactivos contidos no são de origem vegetal pelo que são rapidamente 

biodegradáveis. Esta preparação cumpre com o critério de biodegradabilidade estipulado 

no regulamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Todos os outros componentes são 

também biodegradáveis por via biótica e abiótica. 

 

12.3.Potencial de bioacumulação: 

Não existem dados sobre as substâncias. 

 

12.4.Mobilidade no solo: 

Volatilidade, 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: 

 

 

 

O Produto não pode ser eliminado em conjunto com o lixo normal. Incineração ou 

eliminação com autorização da autoridade local, de acordo com as disposições em vigor. 

A embalagem depois de vazia e lavada com água pode ser reutilizada ou colocada num 

ecoponto normal. 

 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Este produto não é regulamento para transporte de acordo com ADR/RID, IMDG, IATA. 

 



                                                                                          
 

 

 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

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

saúde, segurança e ambiente: 

Esta ficha técnica de dados de segurança cumpre com os requisitos dos Regulamentos (CE) nº 

1907/2006 e (UE) nº 2015/830. 

 

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 (EU) Nº453/2010, 

Regulamento (EU) Nº2015/839). 

Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afetam as medidas de gestão de 

risco: Não relevante. 

Textos das frases contempladas na epígrafe 2 e 3: 

H302 Nocivo por ingestão. 

H312 Nocivo por contato com a pele. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H332 Nocivo por inalação. 

 

 

Conselhos relativos à formação: Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de 

riscos laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a finalidade de facilitar a 

compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta/rótulo 

do produto. 

 


