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BOHLE AG

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

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

Stearinöl

1.1. Identificador do produto

112-80-1N.º CAS:

204-007-1N.º CE:

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

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

BOHLE AGCompanhia:

Dieselstr. 10Estrada:

D-42781 HaanLocal:

Telefone: 02129 5568-0 Telefax:02129 5568 282

e-mail: info@bohle.de

chemische EntwicklungDivisão de contato:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Esta substância não é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 67/548/CEE.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

A substância não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos do rótulo

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Conselhos adicionais

Nenhum ingrediente perigoso de acordo com a Directiva 2001/58/CE

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Levar para o ar livre, em caso de inalação acidental de vapores.

Se for inalado

Lavar com sabão e água.

No caso dum contacto com a pele

Enxaguar na totalidade com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras.

No caso dum contacto com os olhos

Dar imediatamente muita água a beber. No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Se for engolido

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

pulverização de água pó seco espuma dióxido de carbono (CO2)

Todos os meios adequados de extinção

Procedimento standard para incêndios com produtos químicos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
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Usar meios de extinção que sejam apropiados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Não são necessárias medidas técnicas de protecção especiais.

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

Não descarregar à superficie das águas ou no sistema de esgoto sanitário.
6.2. Precauções a nível ambiental

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, 

aglutinante universal, serradura). Limpar com detergentes. Evitar solventes. Depois de limpar, lavar os 

resíduos com água.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

Recomendação para um manuseamento seguro

Não são necessárias medidas técnicas de protecção especiais.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Não são necessárias condições especiais de armazenamento. Armazenar no recipiente original. 

Manter hermeticamente fechado.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. Não comer, beber ou fumar 

durante o manuseamento.

Medidas de higiene

óculos de segurança

Protecção ocular/facial

luvas de borracha

Protecção das mãos

roupa com mangas compridas

Protecção da pele

avermelhado

líquidoEstado físico:

Cor:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

suaveOdor:

Método

Valor-pH: nao aplicável

Mudanças do estado de agregação

>200 °CPonto de ebulição inicial e intervalo de 

ebulição:
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180 °CPonto de inflamação:

De acordo com a experiência, não é esperado

Perigos de explosão

350 °CTemperatura de ignição:

De acordo com a experiência, não é esperado

Propriedades comburentes

Pressão de vapor:

  (a 20 °C)

<1 hPa

Densidade (a 20 °C): 0,90 g/cm³

Hidrossolubilidade: insolúvel

Viscosidade/dinâmico:

  (a 25 °C)

26 mPa·s

0%Solvente:

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Estável em condições normais.

10.4. Condições a evitar

oxidantes

10.5. Materiais incompatíveis

De acordo com a experiência, não é esperado

10.6. Produtos de decomposição perigosos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Irritação ou corrosão

Não irrita os olhos

Não provoca irritação da pele

Efeitos sensibilizantes

Não se observaram fenómenos de sensibilização.

DL50/oral/ratazana = >2000 mg/kg

Efeitos específicos em ensaios em animais

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade para os peixes >100 mg/l

Toxicidade para bactérias >100 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

De acordo com os resultados dos testes de biodegradabilidade, este produto é considerado como 

fácilmente biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

De acordo com a experiência, não é esperado

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em 

estações de tratamento de águas residuais.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
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Eliminação

Pode ser incinerado de acordo com regulamentação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Conselhos adicionais

Mercadorias não perigosas para ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

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

ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Conselhos adicionais

O produto não necessita ser etiquetado de acordo com as directivas EC ou das respectivas leis 

nacionais.

Informação regulatória nacional

SECÇÃO 16: Outras informações

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de 

propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos 

nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

Outras informações
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