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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA. 

 
1.1 Identificador do produto. 
 
Nome do produto: SANIBIOK DS-200C 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da mistura e utilizações desaconselhadas. 
 
Utilização do produto: detergente desinfetante de superfícies 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança. 
 

Empresa: SANISSIMO - Desinfectantes e Detergentes de Higienização, Lda 
Endereço: Lugar da  Varziela, Rua E, Lote 19-A 
População: Árvore - Vila do Conde 
Distrito: Porto 
Telefone: 252640030 / 252240110 
Fax: 252640039 
E-mail: sanissimo@sanissimo.pt 
Web: www.sanissimo.pt 
 
1.4 Número de telefone de emergência: Centro de Informação Antivevenos - CIAV Tel.: 800 250 250 (Disponível 24h) 

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS. 

 
2.1 Classificação da mistura. 
O produto não é classificado como perigoso segundo o Regulamento (EU)  No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos do rótulo.  . 
. 
Etiquetado De acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
 
2.3 Outros perigos. 
Em condições de uso normal e na sua forma original, o produto não tem efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente. 
 

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES. 

3.1 Substâncias. 
Não Aplicável. 
 
3.2 Misturas. 

Identificadores Nome Concentração 

(*)Classificação -Regulamento 
1272/2008 

Classificação 

Limites de 
concentraç

ão 

específicos 

N. Indice: 612-131-
00-6 
N. CAS: 7173-51-5 
N. CE: 230-525-2 

cloreto de didecildimetilamónio 0,1 - 1 % 

Acute Tox. 4, H302 - 
Aquatic Acute 1, H400 - 
Aquatic Chronic 2, H411 

- Eye Dam. 1, H318 - 
Skin Corr. 1B, H314 

- 

 
O texto dos possíveis riscos aqui indicados pode-se consultar no capitulo 16 
 

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS. 

 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros. 
Devido à composição e à tipologia das substâncias presentes no produto, não são necessárias advertências específicas. 
 
Inalação. 
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Situar o acidentado ao ar livre, em caso de transtornos consultar um médico 
 
Contacto com os olhos. 
Retirar as lentes de contato, se levar e resultar fácil de fazer. Lavar abundantemente os olhos com água limpa e fresca durante, 
pelo menos, 10 minutos, puxando para cima das pálpebras e procurar assistência médica. 
 
Contacto com a pele. 
Tirar a roupa contaminada. Lavar com água e sabão. 
 
Ingestão. 
Mantê-lo em repouso. Enxaguar a boca e beber muita água. 
 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
Os sintomas e os efeitos estão descritos nos pontos 2 e 11. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários. 
Nos casos de dúvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar atenção médica. Não administrar nunca nada por 
via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. 
 
 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS. 

 
  
 
5.1 Meios de extinção. 
Meios de extinção adequados: 
Pó extintor ou CO2. Em caso de incêndios mais graves também espuma resistente ao álcool e água pulverizada. 
 
Meios de extinção inadequados: 
Nenhum 
 
5.2 Perigos especiais decorrentes da mistura. 
Riscos especiais. 
O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto (NOx) e ácido clorídrico (HCl). A exposição aos produtos de combustão 
ou decomposição pode ser prejudicial para a saúde. 
 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios. 
Refrigerar com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos à fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direção do vento. 
 
Equipamento de proteção contra incêndios. 
Segundo a magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de proteção contra o calor, equipamento respiratório 
autónomo, luvas, óculos protetores ou máscaras faciais e botas. 
 
 

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS. 

 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
 Elevado risco de escorregar no caso de derrame acidental. 
 
6.2 Precauções a nível ambiental. 
 Não deixar introduzie nas águas sem tratamento prévio (estação depuradora biológica) 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza. 
Recolher para um contentor adequado. Cobrir o material restante com material absorvente e recolher mecanicamente 
Ligante recomendado: ligante para uso de diferentes formulações (etiqueta V) 
Elimnar o material contaminado como residuo segundo o item 13. 
Pequenas quantidade de material absorvente contaminado pode ser depositado juntos dos residuos domesticos. 
 
6.4 Remissão para outras secções. 
Para controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver secção 8. 
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Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
 
 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM. 

 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro. 
O produto não exige medidas de manuseamento especiais; recomendam-se as seguintes medidas gerais: 
Para a proteção pessoal, ver secção 8. 
Na zona de aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. 
Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no trabalho. 
Não utilizar nunca pressão para esvaziar os recipientes, não são recipientes resistentes à pressão. Conservar o produto em 
recipientes de um material idêntico ao original. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades. 
O produto não exige medidas especiais de armazenamento. 
Como condições gerais de armazenamento, não armazenar em conjunto com alimentos. 
Proteger das baixas temperaturas. 
O produto não está afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3 Utilizações finais específicas. 
Não disponível. 
 
 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parâmetros de controlo. 
 
O produto NÃO contém substâncias com Valores Limite Ambientais de Exposição Profissional. O produto NÃO contém substâncias 
com Valores Biológicos Limite. 
 
8.2 Controlo da exposição. 
 
Medidas de ordem técnica: 
Proteção profilática da pele com creme protetor. 
Evitar o contato com a pele prolongado e intensivo.  
Evitar o contato com os olhos. 
Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho 
 
 

Concentração: 100 % 

Usos:  

Proteção respiratória: 

Não é necessária 

Proteção das mãos: 

Luvas de proteção quimicacom DIN EN 374, marcadas com certificado CE 
Não utilizar as luvas de proteção por tempo superior ao necessário 
Aplicar os produtos cutâneos para o cuidado da pele cada, vez que se utilizar luvas 
Material das luvas: Borracha de nitrilo 
Tempo de penetração no material das luvas:  
Espessura: 0,4mm. Tempo de penetração: 480min; Material: Nitrilo, penetração: nivel 6 
 
 

Proteção dos olhos: 

Recomenda-se o uso de óculos de proteção durante a trasfega do produto 

Proteção da pele: 

Roupa de trabalho de proteção 

 
 
 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
(de acordo com o Regulamento (UE) 2015/830) 

 
SANIBIOK DS-200C 

Versão: 4 
Data de revisão: 11/04/2020 

Página 4 de 7 
Data de impressão: 11-04-2020 

 

 

-Continua na página seguinte.- 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base. 
Aspecto:Líquido de cheiro característico 
Cor: Azul 
Odor:Citrico 
Limiar olfactivo:N.D./N.A. 
pH: 9,75-10,25+ 
Ponto de fusão:N.D./N.A. 
Ponto de Ebulição: 100ºC 
Ponto de inflamação:NA 
Taxa de evaporação: N.D./N.A. 
Inflamabilidade (sólido, gás): N.D./N.A. 
Limite inferior explosão: N.D./N.A. 
Limite superior explosão: N.D./N.A. 
Pressão de vapor: N.D./N.A. 
Densidade do vapor:N.D./N.A. 
Densidade relativa: aprox 1g/cm3 
Solubilidade: Completamente soluvel em água 
Liposolubilidade:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidade:  N.D./N.A. 
Coeficiente de partição (n-octanol/água): N.D./N.A. 
Temperatura de auto-ignição:  N.D./N.A. 
Temperatura de decomposição:  N.D./N.A. 
Viscosidade:  N.D./N.A. 
Propriedades explosivas:O produto não é explosivo 
Propriedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
9.2 Outras informações. 
Ponto de gota:  N.D./N.A. 
Cintilação:  N.D./N.A. 
Viscosidade cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
 

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE. 

 
10.1 Reatividade. 
O produto não apresentar riscos devido à sua reactividade. 
 
10.2 Estabilidade química. 
Não misturar nem diluir o produto com água ou outros produtos químicos na sua manipulação, com a finalidade de evitar qualquer 
efeito negativo sobre os seus ingredientes ativos 
Validade: pelo menos 24 meses desde a data de fabrico 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas. 
Não se conhecem reações perigosas. 
 
10.4 Condições a evitar. 
Não existem mais dados relevantes disponíveis. 
 
10.5 Materiais incompatíveis. 
Não existem mais dados relevantes disponíveis. 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos. 
Não há decomposição com uso e manuseamento adequado 
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SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos. 
Não existem dados disponíveis ensaiados do produto. 
 
. 
a) Toxicidade aguda; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
Estimativa de toxicidade aguda (ATE): 
Misturas: 
ATEmix (Dérmica) >5000 mg/kg 
ATE mix (Oral) >5000 mg/kg 
 
b) Corrosão/irritação cutânea; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
c) Lesões oculares graves/irritação ocular; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
e) Mutagenicidade em células germinativas; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
f) Carcinogenicidade; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
g) Toxicidade reprodutiva; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
j) Perigo de aspiração. 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
 

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidade. 
Segundo os dados disponiveis não se cumprem os critérios para a classificação para a classe de perigo de toxicidade aguda 
aquática  
Baseado nos dados disponiveis, não são verificados os critérios para a classificação das classes de perigo aquático , crónica e a 
longo prazo. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade. 
 
Os componentes são rapidamente biodegradaveis. 
A subustância é biodegradavel em unidades de lamas ativadas. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação. 
Não se acumula em organismos. 
 
12.4 Mobilidade no solo. 
Não há informação disponível sobre a mobilidade no solo. 
Não é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de água. 
Evitar a penetração no solo. 
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12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB. 
Esta mistura não contyém substâncias que se considerem  PBT e mPmB, segundo os critérios do anexo XVIII do Reach. 
 
12.6 Outros efeitos adversos. 
Não se espera qualquer outro efeito adverso para o meio ambiente. 
 
12.7 Informação complementar 
Metais pesados e seus compostos segundo a Diretiva 2006/11/CE: Nenhum 
Diretiva que estabelece um marco comunitário de atuação no âmbito de aguas fechado 23.10.2000: O produto não contem 
nenhuma substancia priortitária segundo a Diretiva  2000/60/EC que requeira minitorização 
Organohalogenados adsorviveis: O produto não contém substancias que podem influir sobre o valor aOX de águas residuais 
 

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO. 

 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos. 
Não é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de água. Os resíduos e recipientes vazios devem ser manipulados e eliminados 
de acordo com as legislações locais/nacionais vigentes. 
Siga as disposições da Directiva 2008/98/CE relativas à gestão de resíduos. 
Catálogo europeu de resíduos 
 

16 00 00 RESIDUOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTRO CAPITULO DA LISTA 

16 03 00 Lotes de produtos fora de especificação e produtos não utilizados 

16 03 05* Residuos orgânicos que contém substancias perigosas 

 
 
 

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE. 

 
Não é perigoso no transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, actuar de acordo com o ponto 6. 
 
14.1 Número ONU. 
 Não é perigoso no transporte. 
 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU. 
Descrição: 
ADR: Não é perigoso no transporte. 
IMDG: Não é perigoso no transporte. 
OACI/IATA: Não é perigoso no transporte. 
 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.4 Grupo de embalagem. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.5 Perigos para o ambiente. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.6 Precauções especiais para o utilizador. 
 ,Não é perigoso no transporte. 
 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC. 
Não é perigoso no transporte. 

 

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO. 

 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente. 
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O produto não é afetado pelo Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, 
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. 
 
Composto orgânico volátil (COV) 
Teor de COV (p/p): 0,577 % 
Teor de COV: 5,748 g/l 
 
 
Classificação do produto de acordo com  o Anexo I da Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): N/A 
O produto não está afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo à comercialização e ao uso dos biocidas. 
 
 
15.2 Avaliação da segurança química. 
Não foi realizado uma avaliação da segurança química do produto. 
 
 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES. 

 
Recomenda-se que só utilize o produto para os usos previstos. Mais informações sobre o uso correto do produto podem ser obtidas 
atavés da ficha técnica. 
 
Frases Relevantes: 
H302 nocivo em caso de injestão. 
H314 provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves. 
H318 Provoca lesões oculares graves. 
H400 Muito tóxico para organismos aquáticos. 
H411 Toxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. 
 
 
Abreviaturas e siglas utilizadas: 
CEN: Comité Europeu de Normalização. 
EPI: Equipamento de proteção individual. 
 
Principais referências bibliográficas e fontes de dados: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulamento (UE) 2015/830. 
Regulamento (CE) No 1907/2006. 
Regulamento (UE) No 1272/2008. 
 
A informação facilitada nesta ficha de Dados de Segurança foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA 
COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas, 
que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº 1488/94 da 
Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da 
Comissão. 
 

A informação desta Ficha de Dados de Segurança do produto está baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da 
CE e nacionais, quanto a que as condições de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O 
produto não deve ser utilizado para fins distintos àqueles que são especificados, sem ter primeiro uma instrução por escrito, 
da sua utilização. É sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as 
exigências estabelecidas nas legislações. 


