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

1.1. Identificador do produto 

Nome do produto : Perivallon 

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Utilização da substância ou mistura : Tire repair material 

1.2.2. Utilizações desaconselhadas 

Não existem informações adicionais disponíveis 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Endereço de e-mail da pessoa responsável pelas FDS: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de emergência : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Não classificado 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não apresenta riscos específicos caso sejam respeitadas as boas práticas em matéria de higiene e 

segurança no trabalho. 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Rotulagem não aplicável 

2.3. Outros perigos 

Outros perigos que não contribuem para a 

classificação 

: Este produto não contém uma substância que preenche os critérios PBT (persistência / 

bioacumulação / toxicidade) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (VPVB)  de 

acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). 

 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 

Comentários : Emulsão aquosa com cauchu natural 

Esta mistura não contém nenhuma substância que deva ser referida segundo os critérios da secção 3.2 do Anexo II do REACH 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Áustria 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 
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SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em geral : Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de dores persistentes consultar 

médico. 

Primeiros socorros em caso de inalação : Mover para o ar livre em caso de inalação acidental de vapores ou produtos de 

decomposição. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com sabão e muita água. Se a irritação da pele persistir, consultar um 

médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 

olhos 

: Se a irritação persistir, consultar um oftalmologista. Retirar as lentes de contacto. Lavar 

imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras durante 15 

minutos pelo menos. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vómito. Chamar 

imediatamente um médico. Enxaguar a boca. Fazer beber muita água. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Pode causar irritação cutânea. Pode provocar sensibilização de pessoas sensíveis por 

contacto cutâneo. 

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os 

olhos 

: Pode causar irritação ocular. 

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : A ingestão causa irritação do sistema respiratório superior e perturbaçoes gastrointestinais. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : O produto não queima. Conciliar procedimentos de extinçao com fogo nas proximidades. 

Meios de extinção inadequados : jato de água abundante. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Produtos de decomposição perigosos em caso de 

incêndio 

: Em caso de incêndio, poderá produzir-se: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

Óxidos de azoto. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Proteção durante o combate a incêndios : Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo. 

Outras informações : Resfriar recipientes em perigo com jacto de água em spray. Resíduos de combustao e 

água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da 

autoridade responsável local. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

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

Medidas gerais : Evitar o contacto com a pele, os olhos e a roupa. Assegurar ventilação de ar adequada. 

Usar equipamento de proteção individual. Em caso de formação de vapores, utilizar um 

aparelho de respiração adequado. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais 

informaçoes, consultar a secção 8: "Controlo de exposiçao-protecção individual". 
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6.2. Precauções a nível ambiental 

Não permitir que atinja aguas superficiais/aguas subterrâneas/canalisaçao. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza : Varrer ou retirar com uma pá e colocar num recipiente fechado para eliminação. Absorver 

com material absorvente inerte (por exemplo, areia, serragem, aglutinante universal, gel de 

sílica). 

6.4. Remissão para outras secções 

Ter como referência as medidas de proteção incluídas nas secções 7 e 8. Para mais informações, consultar a secção 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Evitar o contacto com a pele e os olhos. Assegurar ventilação adequada. Manter o 

recipiente bem fechado. 

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de 

manusear o produto. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Armazenar em local seco. Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco 

e bem ventilado, longe de: Freezing. 

Materiais incompatíveis : Materiais comburentes. Ácidos. 

Temperatura de armazenamento : 5 – 35 °C 

Informações sobre armazenamento misto : Conservar longe dos alimentos e das bebidas, incluindo os destinados a animais. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Consultar a rubrica 1. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

8.1.1. Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais 
 

Cauchu natural (9006-04-6) 

Portugal - Limites de exposição profissional 

Nome local Borracha natural (látex), expresso em proteínas alergénicas inaláveis 

OEL TWA 0,0001 mg/m³ I (Fraçao inalável) 

Observação P (Toxicidade percutânea); SC (Agente com potencial para produzir sensibilização pela 

via cutânea); SR (Agente com potencial para produzir sensibilização pela via respiratória) 

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014 

8.1.2. Processos de monitorização recomendados 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.1.4. DNEL e PNEC 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição 

Não existem informações adicionais disponíveis 



Perivallon 
Ficha de Dados de Segurança  
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH) 
N° FDS: 12789-0008 

 

 

 

   

21/04/2021 (Data da revisão) PT - pt 4/8 
 

8.2. Controlo da exposição 

8.2.1. Controlos técnicos adequados 

Controlos técnicos adequados: 

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. 

8.2.2. Equipamentos de proteção individual 

8.2.2.1. Proteção ocular e facial 

Proteção ocular: 

Óculos de protecção com protecção lateral (EN 166). Frasco de água limpa para lavar os olhos (EN 15154) 

8.2.2.2. Proteção da pele 

Proteção do corpo e da pele: 

Roupas de proteção de mangas compridas. EN ISO 6530 

 

Proteção das mãos: 

A presente recomendação faz exclusivamente referência à compatibilidade química e o teste realizado em conformidade com a norma EN 374 sob 

condições de laboratório. Os requisitos podem variar em função da aplicação. Por isso precisa-se observar adicionalmente as recomendações do 

produtor de luvas protectoras 

 

Proteção das mãos 

Tipo Material Permeabilidade Espessura (mm) Permeação Norma 

Luvas de proteção 

resistentes aos produtos 

químicos 

Borracha natural 6 (> 480 minutos) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Proteção respiratória 

Proteção respiratória: 

Normalmente, não é necessário nenhum equipamento de proteção respiratória individual 

8.2.2.4. Perigos térmicos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

8.2.3. Controlo da exposição ambiental 

Controlo da exposição ambiental: 

Evitar a libertação para o ambiente. 

Outras informações: 

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a 

utilização. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Líquido 

Cor : leitoso. 

Odor : amoníaco. 

Limiar olfativo : Não disponível 

Ponto de fusão : 0 °C 

Ponto de congelação : Não disponível 

Ponto de ebulição : 100 °C 

Inflamabilidade. : Não disponível 

Propriedades explosivas : O produto não é explosivo. 

Propriedades comburentes : Não comburente. 

Limites de explosão : Não disponível 

Limite inferior de explosividade (LIE) : Não disponível 

Limite superior de explosividade (LSE) : Não disponível 

Ponto de inflamação : Não disponível 

Temperatura de combustão espontânea : Não disponível 
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Temperatura de decomposição : Não disponível 

pH : ≈ 10 @20°C 

Viscosidade, cinemática : Não disponível 

Viscosidade, dinâmica : < 200 mPa·s 

Solubilidade : completamente miscível. a 20 °C. 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não disponível 

Pressão de vapor : ≈ 24 hPa @20°C 

Pressão de vapor a 50 °C : Não disponível 

Densidade : 1 g/cm³ @20°C 

Densidade relativa : Não disponível 

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não disponível 

Tamanho das partículas : Não aplicável 

Distribuição do tamanho das partículas : Não aplicável 

Forma das partículas : Não aplicável 

Taxa de proporção das partículas : Não aplicável 

Estado da agregação das partículas : Não aplicável 

Estado da aglomeração das partículas : Não aplicável 

Área de superfície específica das partículas : Não aplicável 

Pulverulência das partículas : Não aplicável 

9.2. Outras informações 

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico 

Não existem informações adicionais disponíveis 

9.2.2. Outras características de segurança 

Teor de COV : 0 % 

Indicações suplementares : Teste de separação dos solventes (%) 0% 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

Sem decomposição em condições normais de armazenamento. 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Reação exotérmica em contacto com: Ácidos fortes. 

10.4. Condições a evitar 

Para evitar a decomposição térmica, não sobreaquecer. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Acidos e agentes oxidantes. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Não existem produtos de decomposição perigosos conhecidos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

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

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado 

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado 
 

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado 

pH: ≈ 10 @20°C 
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Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado 

pH: ≈ 10 @20°C 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado 

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado 

Carcinogenicidade : Não classificado 
 

Toxicidade reprodutiva : Não classificado 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição única 

: Não classificado 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição repetida 

: Não classificado 

 

Perigo de aspiração : Não classificado 

11.2. Informações sobre outros perigos 

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

11.2.2. Outras informações 

Outras informações : Pode provocar irritação da pele, em caso de contacto prolongado ou repetido,A ingestão 

causa irritação do sistema respiratório superior e perturbaçoes gastrointestinais,O contacto 

com os olhos pode revelar-se irritante 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo 

(agudo) 

: Não classificado 

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo 

(crónico) 

: Não classificado 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.4. Mobilidade no solo 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Não existem informações adicionais disponíveis 

12.7. Outros efeitos adversos 

Outros efeitos adversos : Ligeiro contaminante da água. 

Indicações suplementares : Não efetuar a descarga nas águas de superfície ou no sistema de esgotos 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos : Pode ser incinerado, em conformidade com a regulamentação local. A reciclagem é 

preferível à eliminação ou à incineração. 

Recomendações relativas à eliminação do 

produto/da embalagem 

: Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, recuperação 

ou eliminação de resíduos. Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas ao máximo. 

Então, após uma limpeza adequada, podem ser enviadas para reutilização. Embalagens 

que não possam ser limpadas devem ser dispostas como a substância. 
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Código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER) : 08 04 10 - resíduos de colas ou vedantes, não abrangidos em 08 04 09 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU ou número de ID 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.4. Grupo de embalagem 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

14.5. Perigos para o ambiente 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Não existem informações suplementares disponíveis 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Não aplicável 

 

Transporte marítimo 

Não aplicável 

 

Transporte aéreo 

Não aplicável 

 

Transporte por via fluvial 

Não aplicável 

 

Transporte ferroviário 

Não aplicável 

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI 

Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

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

15.1.1. Regulamentações da UE 

Não contém substâncias sujeitas a restrição de acordo com o anexo XVII do REACH 

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH 

Não contém qualquer substância enumerada no anexo XIV do REACH 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à 

exportação e importação de produtos químicos perigosos. 

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a 

poluentes orgânicos persistentes 

Teor de COV : 0 % 
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Diretiva 2012/18/UE (SEVESO III) 

Seveso Indicações suplementares : Não está sujeito ao Regulamento Seveso III 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existem informações adicionais disponíveis 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Abreviaturas e acrónimos 

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior 

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas 

DOT Departamento de Transporte 

TDG Transporte de Materiais Perigosos (TMP) 

REACH Regulamento (CE) n.o 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos 

GHS Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 

CIIC Centro Internacional de Investigação do Cancro 

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável 

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica 

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos 

CAS Número CAS (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Prescrição de segurança internacional para o transporte de produtos químicos perigosos e fluidos nocivos para a 

saúde, a granel, na navegação marítima 

ATE Estimativa da toxicidade aguda 

CRE Regulamento (CE) n.o 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem 

FBC Fator de bioconcentração 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: a Convenção Internacional para a prevenção da poluição por navios 

ADG Transporte de mercadorias perigosas australianas 

 

Outras informações : As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 não se referem ao uso e emprego normal (ver 

informação sobre o emprego e sobre o produto), mas à libertação de quantidades 

consideráveis, na hipótese de acidente ou de irregularidades. Estas informações 

descrevem apenas e tão-somente as exigências de segurança do(s) produto(s) e 

fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento. As características do produto 

podem ver-se na ficha técnica do mesmo. Elas não constituem garantia das propriedades 

do/s produto/s descrito/s no sentido das regulamentaçoes legais da garantia. 

Esta informação é baseada no nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 

exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantia de nenhuma propriedade específica do produto. 


