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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 
1.1. Identificador do produto 
Forma do produto : Mistura 

Nome comercial : CAMPA RINSE PLUS 

Código do produto : 30540-TBV 

Tipo do produto : Aditivo para água de descarga para sanitas portáteis e móveis 

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Destinado ao público em geral 

Categoria de uso principal : Utilização pelo consumidor final 

Utilização da substância ou mistura : Aditivo para água de descarga para sanitas portáteis e móveis 

Função ou categoria de utilização : Agentes de limpeza/lavagem e aditivos, Agentes odoríferos 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Não existe informação adicional disponível 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Número de telefone de emergência 
Número de emergência : Thetford B.V. : +31 (0)76 5042200 (Acessível durante as horas de expediente) 
 

País Organismo/Empresa Morada Número de emergência Comentário 

Portugal Centro de Informação 
Antivenenos 
Instituto Nacional de 
Emergência Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 
1000-013 Lisboa 

+351 800 250 250  

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] Misturas/Substâncias: SDS EU 2015: Segundo o Regulamento (UE) 

2015/830 (Anexo II do REACH) 

Sensibilização cutânea, categoria 1 H317   

Texto completo das advertências H: consultar a Secção 16 

 

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

Não existe informação adicional disponível. 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]Rotulagem adicional a apresentarClassificação(ões) adicional(ais) a apresentar 

Pictogramas de perigo (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Palavra-sinal (CLP) : Atenção 

Componentes perigosos : mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona 

Advertências de perigo (CLP) : H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

Fornecedor 

Thetford BV 

Nijverheidsweg 29 

apartado 169 

4879 AP Etten-Leur - The Netherlands 

T +31(0)765042200 - F +31(0)765042300 

ChemSupport@thetford.eu - www.thetford-europe.com 

Endereço de e-mail da pessoa responsável das FDS : sds@thetford.eu 

 

mailto:ChemSupport@thetford.eu
www.thetford-europe.com
mailto:sds@thetford.eu
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Recomendações de prudência (CLP) : P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
P102 - Manter fora do alcance das crianças. 
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
P280 - Usar luvas de protecção. 
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com 
sabonete e água. 

UFI : 0V1U-USH0-U80C-GTXQ 

Fecho de segurança para as crianças : Não aplicável 

Indicações de perigo detetáveis pelo tato : Não aplicável 

2.3. Outros perigos 
Outros riscos que não contribuem para a 
classificação 

: Nenhum(as) em condições normais. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 
3.1. Substâncias 
Não aplicável 

3.2. Misturas 
 
 

 

Nome Identificador do produto % Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (nº CAS) 52-51-7 
(n° CE) 200-143-0 
(Número de indice) 603-085-00-8 

0,1 - 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 2, H411 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 

(nº CAS) 55965-84-9 
(Número de indice) 613-167-00-5 

< 0,1 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Limites de concentração específicos: ver secção 16 
 

 
 

 

 

Texto completo das frases H, ver secção 16 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Primeiros socorros geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição 

consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo, se possível). 

Primeiros socorros em caso de inalação : Não esperado exigir primeiros socorros medidas. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a 
pele 

: Dispa a roupa e calçado contaminados. Lave com muita água. Recorra a um médico se se 
desenvolver efeito anormal. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

: Recorra a um médico se se desenvolver irritação. Em caso de contacto com os olhos lave 
imediatamente com água limpa durante 10-15 minutos. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou o rótulo. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

Sintomas crónicos : Efeitos toxicológicos desconhecidos para este produto. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Consultar um médico se a indisposição ou a irritação aumentarem. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
5.1. Meios de extinção 
Agentes extintores adequados : Dióxido de carbono. Pó seco. Água pulverizada. Espuma. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Perigo de incêndio : Em caso de incêndio o produto pode produzir vapores / fumos perigosos. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Instruções para extinção de incêndio : Arrefecer os contentores expostos por pulverização ou com água nebulizada. Seja 

cuidadoso aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos. Evitar  que as 
águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente. 
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Protecção durante o combate a incêndios : Não entrar na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção 
respiratória. 

Outras informações : O produto não é inflamável. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Procedimentos gerais : Pode ser escorregadio em pavimento liso e duro. Limpar os derrames imediatamente. 

Usar vestuário de protecção adequado. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Planos de emergência : Afastar o pessoal supérfluo. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Equipamento de protecção : Dotar as equipas de  limpeza de protecção adequada. 

Planos de emergência : Ventilar a área. 

6.2. Precauções a nível ambiental 
Evite que o produto chegue de forma não diluída às águas superficiais e subterrâneas. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Procedimentos de limpeza : Limpe todo o produto derramado com areia ou outro material absorvente e guarde-o num 

recipiente para posterior eliminação. Em seguida, lave a superfície contaminada com água 
e deixe-a secar. Elimine o produto de acordo com o procedimento descrito na secção 13. 

6.4. Remissão para outras secções 
Controlo da exposição/protecção individual. Veja também as seções 8 e 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
Precauções para um manuseamento seguro : Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, 

fumar e quando sair do trabalho. É necessária uma boa ventilação na área de 
processamento para se evitar a formação de vapores. 

Medidas de higiéne : A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa 
contaminada antes de a voltar a usar. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Condições de armazenamento : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado, longe de: 

Luz solar directa. Manter os contentores fechados quando não estão em utilização. 

Temperatura de armazenagem : 0 - 40 °C 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 
Campa Rinse Plus é um aditivo de usos múltiplos para o depósito de água de lavabos Porta Potti ou outros de descarga de água. Mantém limpo a 

água no e exerce um efeito de limpeza. Campa Rinse Plus deixa uma camada de protecção sobre a superfície do vaso sanitário e das válvulas. 

Isto tem como resultado uma limpeza mais eficaz. Campa Rinse Plus melhora a higiene de seu lavabo. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 
8.1. Parâmetros de controlo 
Não existe informação adicional disponível 

8.2. Controlo da exposição 

Equipamento de protecção individual: 

Evitar toda a exposição inútil. 
 

  

Protecção das mãos: 

Usar luvas de protecção. 
 

Protecção ocular: 

Não é necessário. 
 
  

Protecção respiratória: 

Não é necessário. 
 

Outras informações: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Forma : Líquida 

Cor : Cor-de-rosa. 

Cheiro : Lavanda. 



CAMPA RINSE PLUS 
Ficha de dados de segurança  
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830 
 

18-3-2019 (Versão: 4.7) 

 

PT (português) 4/8 

 

Limiar olfactivo : Não existem dados disponíveis 

pH : 3,9 - 4,3 

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis 

Ponto de fusão : 0 °C 

Ponto de solidificação : Não existem dados disponíveis 

Ponto de ebulição : 100 °C 

Ponto de inflamação : > 100 °C 

Temperatura de combustão espontânea : Não existem dados disponíveis 

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não inflamável. 

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa de vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 

Densidade relativa : 1 - 1,02 

Solubilidade : Água: 100 % 

Log Pow : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmico/a : 70 - 110 mPa·s 

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 

Propriedades comburentes : Não existem dados disponíveis 

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis 

9.2. Outras informações 
Teor de COV : < 0,1 % 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
10.1. Reatividade 
Estável até 50°C. 

10.2. Estabilidade química 
Estável até 50°C. A uma temperatura média de 30°C, o produto pode ser mantido durante vários anos. Após alguns anos, poderá verificar-se uma 

ligeira redução na sua eficácia. Campa Rinse Plus. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Nenhum(as) em condições normais. 

10.4. Condições a evitar 
Veja a secção 7. 

10.5. Materiais incompatíveis 
Nenhum em condições normais. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Dependendo das condiçoes do processo, podem ser gerados produtos perigosos na decomposiçao. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

Oxido de nitrogénio. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda (oral) : Não classificado 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado 

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado 
 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

DL50 oral rato 305 mg/kg 

DL50 cutânea rato > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

CL50 inalação rato (mg/l) >= 0,588 mg/l air Animal: rat 

 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (55965-84-9) 

DL50 oral 59 mg/kg de peso corporal 

LD50 cutânea > 75 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado 

pH: 3,9 - 4,3 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado 

pH: 3,9 - 4,3 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
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Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado 

Carcinogenicidade : Não classificado 
 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 anos) 7 mg/kg de peso corporal 

 

Toxicidade reprodutiva : Não classificado 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
exposição única 

: Não classificado 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
exposição repetida 

: Não classificado 

 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

LOAEL (oral, rato, 90 dias) 20 mg/kg de peso corporal Animal: dog 

 

Perigo de aspiração : Não classificado 
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
12.1. Toxicidade 
Ecologia - geral : Consulte a Secção 3: Informação sobre os ingredientes. 

Toxicidade aquática aguda : Não classificado 

Toxicidade aquática crónica : Não classificado 
 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

CE50 Daphnia 1 1,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h algae 1 0,25 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 72h algae (2) 0,37 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (crónico) 0,88 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (crónica) 0,27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC crónico peixe 21,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) Duration: '49 d' 

 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (55965-84-9) 

CL50 peixe 1 0,19 mg/l 

CE50 Daphnia 1 0,1 mg/l (Daphnia Magna) (OECD 202) 

CE50 outros organismos aquáticos 1 0,126 mg/l waterflea 

CE50 outros organismos aquáticos 2 0,003 mg/l 

EC50 72h algae 1 0,048 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 201) 

ErC50 (algas) 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) 

NOEC crónico peixe 0,098 mg/l 28 d (Oncorhynchus mykiss) (OECD 210) 

NOEC crónico crustáceo 0,004 mg/l 21 d (Daphnia magna) (OECD 211) 

NOEC crónico algas 0,0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

CAMPA RINSE PLUS  

Persistência e degradabilidade Campa Rinse Plus é facilmente biodegradável sob condições anaeróbicas (> 60%) de 
acordo com ISO 11734. Pode ser esvaziado numa fossa séptica. 

 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

Biodegradação 70 - 80 % OECD 301B Ready Biodegradability, CO2 Evolution Test, 28 days 

 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (55965-84-9) 

Biodegradação > 60 % OECD 301 D Closed-Bottle-Test 
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12.3. Potencial de bioacumulação 

CAMPA RINSE PLUS  

Potencial de bioacumulação Não estabelecido. 

 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

Potencial de bioacumulação Fraco potencial de bioacumulação. 

 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (55965-84-9) 

Factor de bioconcentração (BCF REACH) 3,6 (calculated) 

Log Pow 0,4 

Log Kow -0,71 - 0,75 OECD 107 Log Kow (shake flask method) 

12.4. Mobilidade no solo 

CAMPA RINSE PLUS  

Ecologia - solo Não existem dados disponíveis. 

 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7) 

Ecologia - solo Não existem dados disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 

Componente 

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-
51-7) 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo 
XIII. 

12.6. Outros efeitos adversos 
Outros efeitos adversos : Nenhum conhecido. 

Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendações de eliminação do 
Produto/Embalagem 

: Destruir  de acordo com os regulamentos de segurança locais e nacionais. 

Ecologia - resíduos : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

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 

Perigoso para o ambiente : 
Não 

Perigoso para o ambiente : 
Não 

Poluente marinho : Não 

Perigoso para o ambiente : 
Não 

Perigoso para o ambiente : 
Não 

Perigoso para o ambiente : 
Não 

Não existe informação complementar disponível 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Não existem dados disponíveis 
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transporte marítimo 

Não existem dados disponíveis 

Transporte aéreo 

Não existem dados disponíveis 

Transporte por via fluvial 

Não existem dados disponíveis 

Transporte ferroviário 

Não existem dados disponíveis 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
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 segundo o anexo XVII do REACH 

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH 

Não contém qualquer substância referida 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. 

A(s) substância(s) não está(ão) sujeita(s) ao Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, 

relativo a poluentes orgânicos persistentes e que altera a Diretiva 79/117/CEE. 

 

  

Teor de COV : < 0,1 % 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Não existe informação adicional disponível 

15.2. Avaliação da segurança química 
Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Indicações de mudanças: 

Secção Item alterado Modificação Observações 

 Data de emissão Modificado  

 Data da redacção Modificado  

 Substitui a ficha Modificado  

2.2 Recomendações de prudência 
(CLP) 

Modificado  

 

 

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de 
Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera 
e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

Outras informações : Nenhum. 
 

 

 Texto integral das frases H e EUH: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidade aguda (dérmico), categoria 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidade aguda (dérmico), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático - toxicidade aguda, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático - toxicidade crónica, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquático - toxicidade crónica, categoria 2 

Eye Dam. 1 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2 

Skin Corr. 1B Corrosão/irritação cutânea, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2 
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Skin Sens. 1 Sensibilização cutânea, categoria 1 

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, categoria 3 

H301 Tóxico por ingestão. 

H311 Tóxico em contacto com a pele. 

H312 Nocivo em contacto com a pele. 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H331 Tóxico por inalação. 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

 
 

 

Nome Identificador do produto Limites de concentração específicos 

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 

(nº CAS) 55965-84-9 
(Número de indice) 613-167-00-5 

( 0,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317 
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

 

 

FDS UE (Anexo II do REACH) 

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de 

exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto. 

 


