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

Flockungsmittel Sedi Flock 310

1.1. Identificador do produto

BO 50028311,   100 g

BO 50028316,   10 kg

BO 50028317,   25 kg

Outras nomes comerciales

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:

Estrada: Dieselstr. 10

Local: 42781 Haan

Telefone: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deEndereço eletrónico:

Dr. Martin SchadePessoa de contato: +49 2129 5568-300Telefone:

Endereço eletrónico: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieDivisão de contato:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-844631.4. Número de telefone de 

emergência:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

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

2.2. Elementos do rótulo

Conselhos adicionais

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

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

BENTONITE
Caracterização química

Componentes perigosos

nenhum (conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH))

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Mudar para o ar livre.

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
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Lavar a boca com água e beber a seguir bastante água.
Se for engolido

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Areia, Pó extintor, Espuma, Jacto de spray de água

Meios de extinção adequados

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Procedimento standard para incêndios com produtos químicos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

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

Evitar formação de pó. 

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

Informação geral

Não descartar para águas de superfície.
6.2. Precauções a nível ambiental

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Usar um aspirador industrial adequado para remoção da 

substância.

Outras informações

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar formação de pó.  Fazer uma ventilação adequada nas máquinas e em lugares onde se pode gerar 

poeira.  Não respirar vapores/poeira. 

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Recomendação para um manuseamento seguro

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final 

do dia de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes herméticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166

Protecção ocular/facial

As luvas de protecção selecionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE 89/689/CEE e o 

estandarte EN 374 derivado dele.

Protecção das mãos

Aparelho de filtro de partículas (NE 143) Tipo de Filtro recomendado: P2

Protecção respiratória
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póEstado físico:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Cor: beige

nenhum(a)Odor:

Mudanças do estado de agregação

>1000 °CPonto de fusão/ponto de congelação:

Valor-pH: ca. 8

Hidrossolubilidade: insolúvel

Densidade (a 20 °C): ca. 2,6 g/cm³

9.2. Outras informações

Outras características de segurança

0%Solvente:

Conselhos adicionais

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não conhecidos.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não conhecidos.

Evitar formação de pó. Manter ao abrigo da humidade.

10.4. Condições a evitar

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

11.2. Informações sobre outros perigos

Outras informações

Poeiras do produto podem ser irritante para os olhos, pele e sistema respiratório.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo 

XIII.

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos 

organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
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Eliminação

Segundo as normas locais e nacionais.

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. As embalagens 

contaminadas devem ser tratadas como a substância.

Eliminação das embalagens contaminadas

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

0%2010/75/UE (COV):

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

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados 

de segurança correspondente do subempreiteiro.)
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