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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 BLUE 

Código do produto : 30199-TBV 

Tipo do produto : Aditivo para o tanque de casas de banho 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 o tanque de casas de banho 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) 
 

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) 

Não classificado 

 

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 

Recomendações de prudência (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das crianças. 

UFI : F0NS-5P1P-7809-QW79 

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] 

Nitrato de cálcio (nº CAS) 10124-37-5 
(n° CE) 233-332-1 

30 - 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

 

 

 
 

 

Texto completo das frases H, ver secção 16 

Fabricante 

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 
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www.thetford-europe.com
mailto:sds@thetford.eu


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

17-3-2017 (Versão: 13.3) 

 

PT (português) 2/7 

 

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. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 
olhos 

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

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 : Não considerado perigoso em condições normais de utilização. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Não existe informação adicional disponível 

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

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. 

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. Usar vestuário de protecção adequado. 

Limpar os derrames imediatamente. 

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. Consultar a rubrica 8. 

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. Manter o recipiente bem fechado. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Condições de armazenamento : Armazenar a uma temperatura entre -20°C e 40°C. Mantenha uma ventilação adequada. 

Guarde o produto longe de alimentos, bebidas, comida para animais e agentes redutores. 
Conservar longe dos alimentos e das bebidas incluindo os para animais. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 
Campa Blue is an additive for the holding tank of your mobile toilet. It reduces and masks unpleasant smells. Helps to prevent gas build up. Keeps 

your tank clean. 

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

Equipamento de protecção individual: 

Evitar toda a exposição inútil. 
 

  

Protecção das mãos: 

Não é necessário. 
 

Protecção ocular: 

Não é necessário. 
 
  

Protecção respiratória: 

Não é necessário. 
 

Controlo do limite de exposição do consumidor: 

Observe as instruções referentes ao uso antes de manusear ou dosar o produto. 

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 : Azul. 

Cheiro : característica. 

Limiar olfactivo : Não existem dados disponíveis 

pH : 5 - 6 

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

Ponto de fusão : -20 °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 : Não existem dados disponíveis 

Densidade : 1,29 - 1,31 g/ml 

Solubilidade : Água: 100 % 

Log Pow : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, cinemático/a : Não existem dados disponíveis 

Viscosidade, dinâmico/a : > 100 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 : 1,25 % 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
10.1. Reatividade 
Não existe informação adicional disponível 

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 Blue. 

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

10.4. Condições a evitar 
Veja a secção 7. 

10.5. Materiais incompatíveis 
Agentes redutores. 
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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 
 

CAMPA BLUE  

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de peso corporal 

DL50 cutânea rato > 2000 mg/kg de peso corporal 

 

Nitrato de cálcio (10124-37-5) 

DL50 oral rato 300 - 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 
Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 
tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 
(Acute Oral Toxicity), Guideline: other:Japanese Ministery of Agriculture, Forestry and 
Fisheries (JMAFF), 12 Nousan, Notification No 8147, November 2000, including the most 
recent partial revisions 

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

 

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado (Não é irritante para a pele, segundo os requisitos relativos à etiquetagem 
da OECD/EC (OECD 404 - teste).) 

pH: 5 - 6 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Não é um irritante para os olhos segundo os requisitos relativos à 
etiquetagem da OECD/EC (OECD 405 - teste).) 

pH: 5 - 6 

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 

 

Nitrato de cálcio (10124-37-5) 

NOAEL (oral, rato, 90 dias) >= 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated 
Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 
Days) Toxicity (Oral)) 

 

Perigo de aspiração : Não aplicável. 
 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
12.1. Toxicidade 
Toxicidade aquática aguda : Não classificado 

Toxicidade aquática crónica : Não classificado 
 

CAMPA BLUE  

Indicações suplementares Campa Blue é facilmente biodegradável sob condições anaeróbicas (> 60%) de acordo 
com ISO 11734. Pode ser esvaziado numa fossa séptica.. Campa Blue foi agraciada com 
o selo ambiental holandês Milieukeur" e o selo ambiental alemão "Blauer Engel" (RAL-UZ 
84a).". A toxicidade aguda de Campa Blue para Dafnes é > 100 mg/L (EC0) após 48 
horas segundo OECD 202.. A toxicidade aguda de Campa Blue para Algas é > 10 mg/L 
(EC0) segundo OECD 201, Teste de Inibição de Crescimento de Algas. 

 

Nitrato de cálcio (10124-37-5) 

CL50 peixe 1 1378 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata 

CE50 Daphnia 1 490 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 



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

17-3-2017 (Versão: 13.3) 

 

PT (português) 5/7 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 

CAMPA BLUE  

Persistência e degradabilidade A fragrância é > 60 % biodegradável de acordo com OCDE 301D, Ensaio em Frasco 
Fechado. O surfactante utilizado neste produto apresenta uma biodegradabilidade de >60 
% (prontamente biodegradável), de acordo com o teste OCDE 301 D, teste da garrafa 
fechada (Informação do fabricante). 

12.3. Potencial de bioacumulação 

CAMPA BLUE  

Potencial de bioacumulação Não estabelecido. 

12.4. Mobilidade no solo 
Não existe informação adicional disponível 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Não existe informação adicional disponível 

12.6. Outros efeitos adversos 
Indicações suplementares : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 
Métodos de tratamento de resíduos : Os restos do produto devem ser tratados como detrito químico, segundo as normas 

estatais. A embalagem lavada pode ser usada para reciclagem. 

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 

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 
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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 : 1,25 % 

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 

 SDS EU format Modificado  

 Substitui a ficha Modificado  

 Data de emissão Modificado  

 Data da redacção Modificado  

 SDS Ref. Modificado  

1.1 Nome Modificado  

1.1 Código do produto Modificado  

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

Removido  

2.2 Recomendações de prudência 
(CLP) 

Modificado  

3 Composição/informação sobre os 
componentes 

Modificado  

9.1 Viscosidade, dinâmico/a Modificado  

9.1 Cheiro Modificado  

9.1 Cor Modificado  

9.2 Teor de COV Modificado  

11.1 DL50 cutânea rato Modificado  

11.1 DL50 oral rato Modificado  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  

11.1 Indicações suplementares Removido  
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12.1 Ecologia - água Removido  

12.2 Persistência e degradabilidade Modificado  

15.1 Teor de COV 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. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4 

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

H302 Nocivo por ingestão. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 
 

 

 
 

 

 

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. 

 


