
Produto: 

Detergente Lava Tudo Amoniacal

Pinho Cleanspot (2 Litros )

Ficha Técnica 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA

4. CARACTERÍSTICAS

Produto: 6831166

Detergente amoniacal concentrado para uma limpeza diária de pavimentos 

Dosagem: 

Aplicação: 

Importante: Não utilizar em superfícies sensíveis à água/materiais (ex: madeira e cortiça não

protegidas). Testar sempre a capacidade de lavagem e a compatibilidade do material num local

pequeno e pouco visível.

Modo de emprego:

2. C Ã AÇÃ C

3. IDENTIFICAÇÃ

C

Contacto com os olhos:  

Inalação:  

Ingestão:  

1

PRODUTO BIODEGRADÁVEL

Uso Específico:



2

h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Nome da preparação:   
Utilização recomendada: 

Distribuidor : AltoInfor, SA

Morada da empresa:  Praceta Ramalho Ortigão, nº6, Prior Velho 2685-882 - Sacavém, Portugal  
Telefone:  +351 219 491 300
Fax: +351 219 403 013/014 
Correio electrónico: geral@altoinfor.pt

Telefones de emergência: Número Nacional de Emergência Médica: 112  

                                                Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143  

Detergente Lava Tudo Amoniacal Pinho Cleanspot (2 Litros ) 

Elementos do rótulo:2.2

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Classificação da substância ou mistura:2.1

Outros perigos:2.3

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Componentes:

Descrição química:

Misturas:3.2

Substâncias:3.1

Por ingestão/aspiração:

Por contacto com os olhos:

Por contacto com a pele:

Por inalação:

Descrição das medidas de primeiros socorros:4.1

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:4.3

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:4.2
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h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Disposições adicionais:

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:5.3

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:5.2

Meios de extinção:5.1

Remissão para outras secções:6.4

Métodos e materiais de confinamento e limpeza:6.3

Precauções a nível ambiental:6.2

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

Precauções para um manuseamento seguro:7.1

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:7.2

Utilização(ões) final(is) específica(s):7.3
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h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Parâmetros de controlo:8.1

DNEL (Trabalhadores):

DNEL (População):

PNEC:

Controlo da exposição:8.2

Controlos de exposição do meio ambiente:



h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Outras informações:9.2

Inflamabilidade:

Caracterização do produto:

Volatilidade:

Aspecto físico:

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:9.1
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h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Reactividade:10.1

Produtos de decomposição perigosos:10.6

Materiais incompatíveis:10.5

Condições a evitar:10.4

Possibilidade de reações perigosas:10.3

Estabilidade química:10.2

Informação toxicológica específica das substâncias:

Outras informações:

Efeitos perigosos para a saúde:

Informações sobre os efeitos toxicológicos:11.1



h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Reactividade:10.1

Produtos de decomposição perigosos:10.6

Materiais incompatíveis:10.5

Condições a evitar:10.4

Possibilidade de reações perigosas:10.3

Estabilidade química:10.2

Informação toxicológica específica das substâncias:

Outras informações:

Efeitos perigosos para a saúde:

Informações sobre os efeitos toxicológicos:11.1
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h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Toxicidade:12.1

Persistência e degradabilidade:12.2

Potencial de bioacumulação:12.3

Mobilidade no solo:12.4

Outros efeitos adversos:12.6

Resultados da avaliação PBT e mPmB:12.5

Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014):

Métodos de tratamento de resíduos:13.1

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:

Transporte a granel em

conformidade com o anexo II da

Convenção MARPOL e o Código

IBC:

14.7

Precauções especiais para o utilizador

Perigos para o ambiente:14.5

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Designação oficial de transporte da

ONU:

Grupo de embalagem:

Classes de perigo para efeitos de

transporte:

Número ONU:



h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Transporte de mercadorias perigosas por mar:

Transporte a granel em

conformidade com o anexo II da

Convenção MARPOL e o Código

IBC:

14.7

Precauções especiais para o utilizador

Perigos para o ambiente:14.5

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Designação oficial de transporte da

ONU:

Grupo de embalagem:

Classes de perigo para efeitos de

transporte:

Número ONU:

Transporte de mercadorias perigosas por ar:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Grupo de embalagem:

Classes de perigo para efeitos de

transporte:

Designação oficial de transporte da

ONU:

Número ONU:

Perigos para o ambiente:14.5

Transporte a granel em

conformidade com o anexo II da

Convenção MARPOL e o Código

IBC:

14.7

Precauções especiais para o utilizador

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

Regulamento (EC) nº648/2004 sobre detergentes:



h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Etiquetagem do conteúdo:

Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:

Avaliação da segurança química:15.2

Outras legislações:

Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:

Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...):
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h d u
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

Abreviaturas e acrónimos:

Principais fontes de literatura:

Conselhos relativos à formação:

Procedimento de classificação:

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Textos das frases contempladas na epígrafe 3:

Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:


