Standard Scottoil Blue
Ficha de dados de segurança
Data de emissão: 28/10/2013 Data da redacção: 17/10/2019 Versão: 3.0

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

: Mistura

Nome do produto

: Standard Scottoil Blue

Código do produto

: 07180

Tipo do produto

: Lubrificantes

Grupo de produtos

: Mistura

Outros meios de identificação

: This product must not be used in applications other than those recommended in Section
1.2.1, without first seeking the advice of the supplier.

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

Especificação do uso profissional/industrial

: Industrial
Apenas para uso profissional

Utilização da substância ou mistura

: Lubricant

1.2.2. Usos desaconselhados
Não existe informação adicional disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Número de telefone de emergência
Número de emergência

: +44 (0)141 955 1100

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 considerado perigoso em condições normais de utilização.

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.
Frases EUH

: EUH208 - Contém Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Pode provocar
uma reacção alérgica.

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

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

: Permitir que a pessoa afetada respire ar fresco. Colocar a vítima em repouso.
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Primeiros socorros em caso de contacto com a
pele

: Despir as roupas afectadas e lavar toda a área de pele exposta com água e sabão suave,
seguindo-se uma passagem por água morna.

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos

: Lavar imediatamente com água abundante. Consultar um médico se persistirem dores ou
vermelhidão.

Primeiros socorros em caso de ingestão

: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Consultar urgentemente um médico.

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
Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios de extinção
Agentes extintores adequados

: Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono. Água pulverizada. Areia.

Agentes extintores inadequados

: Não usar uma corrente de água forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Produtos de decomposição perigosos em caso de
incêndio

: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. fumo.

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.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Equipamento de protecção
: Evitar o contacto com a pele e os olhos.
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
Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. Avisar as autoridades se o líquido penetrar nos esgotos ou em cursos de água.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Procedimentos de limpeza

: Absorver, o mais rapidamente possível, o produto derramado com sólidos inertes, tais
como argila ou terra diatomácea. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de
outros materiais.

6.4. Remissão para outras secções
Consultar a rubrica 8. Controlo da exposição/protecção individual.

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.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condições de armazenamento

: Manter os contentores fechados quando não estão em utilização. Manter ao abrigo da
humidade. Conservar unicamente no recipiente de origem. Armazenar em local bem
ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Produtos incompatíveis

: Agente oxidante. Ácidos fortes. Bases fortes.

Materiais incompatíveis

: Fontes de inflamação. Luz solar directa.

Temperatura de armazenagem

: 0 - 40 °C

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)
0leo.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
8.1. Parâmetros de controlo
Standard Scottoil Blue
EUA - ACGIH - Valores Limite de Exposição Profissional
ACGIH TWA (mg/m³)
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8.2. Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados:
Assegure-se que a exposição está abaixo dos limites de exposição ocupacional.
Equipamento de protecção individual:
Evitar toda a exposição inútil. Máscara antigás com filtro tipo A se conc. no ar > 5 ppm. Luvas. luvas de borracha nitrílica. Se existir perigo de
salpicos: óculos de segurança.
Protecção das mãos:
Where hand contact with the product may occur the use of
gloves approved to relevant standards (e.g. Europe: EN374,
US: F739) made from the following materials may provide
suitable chemical protection. PVC, neoprene or nitrile rubber
gloves Suitability and durability of a glove is dependent on
usage, e.g. frequency and duration of contact, chemical
resistance of glove material, dexterity. Always seek advice
from glove suppliers. Contaminated gloves should be
replaced. Personal hygiene is a key element of effective hand
care. Gloves must only be worn on clean hands. After using
gloves, hands should be washed and dried thoroughly.
Application of a non-perfumed moisturizer is recommended.
For continuous contact we recommend gloves with
breakthrough time of more than 240 minutes with preference
for > 480 minutes where suitable gloves can be identified. For
short-term/splash protection we recommend the same, but
recognize that suitable gloves offering this level of protection
may not be available and in this case a lower breakthrough
time maybe acceptable so long as appropriate maintenance
and replacement regimes are followed. Glove thickness is not
a good predictor of glove resistance to a chemical as it is
dependent on the exact composition of the glove material.
Glove thickness should be typically greater than 0.35 mm
depending on the glove make and model.
Protecção ocular:
Em caso de risco de projecção de líquido: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Óculos de protecção contra químicos ou óculos de
segurança
Protecção do corpo e da pele:
Usar vestuário de protecção adequado
Protecção respiratória:
Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Usar uma máscara apropriada
Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:

Protecção contra riscos térmicos:
Não se aplica especificamente.
Limite e controlo da exposição no ambiente:
SECÇÃO 6.
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

Aparência

: Mobile liquid.

Cor

: Azul.

Cheiro

: characteristic.

Limiar olfactivo

: Não existem dados disponíveis

pH

: Not classifiedNot classified

Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1)

: Não existem dados disponíveis

Ponto de fusão

: Não existem dados disponíveis
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Ponto de solidificação

: Não existem dados disponíveis

Ponto de ebulição

: > 280 °C IBP

Ponto de inflamação

: > 210 °C PMCC

Temperatura de combustão espontânea

: > 320 °C

Temperatura de decomposição

: Não existem dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás)

: Não inflamável.

Pressão de vapor

: < 0.5 kPa @ 20°C

Densidade relativa de vapor a 20 °C

: Não existem dados disponíveis

Densidade relativa

: 0.88 kg/l @ 15°C

Solubilidade

: Insolúvel em água. Solúvel em hidrocarbonetos alifáticos.

Log Pow

: Não existem dados disponíveis

Viscosidade, cinemático/a

: 64 mm²/s @40°C

Viscosidade, dinâmico/a

: Não existem dados disponíveis

Propriedades explosivas

: Não classificado.

Propriedades comburentes

: Não classificado.

Limites de explosão

: Não existem dados disponíveis

9.2. Outras informações
Teor de COV

:0%

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Nenhum perigo de reactividade diferente dos descritos nas sub-secções abaixo.

10.2. Estabilidade química
Não estabelecido.

10.3. Possibilidade de reações perigosas
Não estabelecido.

10.4. Condições a evitar
Luz solar directa. Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas.

10.5. Materiais incompatíveis
Agente oxidante. Ácidos fortes. Bases fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos
fumo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

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

Corrosão/irritação cutânea

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Lesões oculares graves/irritação ocular

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sensibilização respiratória ou cutânea

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Mutagenicidade em células germinativas

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Carcinogenicidade

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade reprodutiva

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição única

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida

: Não classificado

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Perigo de aspiração

: Não classificado

Indicações suplementares

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
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Standard Scottoil Blue
Viscosidade, cinemático/a
Potenciais efeitos adversos no ser humano e
sintomas possíveis

64 mm²/s @40°C
: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1. Toxicidade
Ecologia - geral

: O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos
adversos a longo prazo no ambiente.

Toxicidade aquática aguda

: Não classificado

Toxicidade aquática crónica

: Não classificado

12.2. Persistência e degradabilidade
Standard Scottoil Blue
Persistência e degradabilidade

Not readily biodegradable. Não estabelecido.

12.3. Potencial de bioacumulação
Standard Scottoil Blue
Potencial de bioacumulação

Não estabelecido.

12.4. Mobilidade no solo
Não existe informação adicional disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Standard Scottoil Blue
Resultados da avaliação das propriedades PBT

Not classified as PBT or vPvB.

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
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

14.1. Número ONU
N° ONU (ADR)

: Não aplicável

N.º ONU (IMDG)

: Não aplicável

N.º ONU (IATA)

: Não aplicável

N.º ONU (ADN)

: Não aplicável

N.º ONU (RID)

: Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Designação oficial de transporte (ADR)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (IMDG)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (IATA)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (ADN)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (RID)

: Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR
Classes de risco de transporte (ADR)

: Não aplicável

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte
(IMDG)

: Não aplicável

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte
(IATA)

: Não aplicável

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte
(ADN)
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RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID)

: Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem
Grupo de embalagem (ADR)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (IMDG)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (IATA)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (ADN)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (RID)

: Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente
Perigoso para o ambiente

: Não

Poluente marinho

: Não

Outras informações

: Não existe informação complementar disponível

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 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%

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Alemanha
AwSV, referência ao anexo

: Classe de perigo para a água (WGK) 3, Muito perigoso para a água (Classificação
segundo a AwSV, Apêndice 1)

12.º Despacho de aplicação da lei federal alemã
relativa ao controlo de imissões – 12.BlmSchV

: Não sujeito ao 12.º BlmSchV (decreto de proteção contra as emissões) (Regulamento
sobre os acidentes graves)

Holanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Nenhum dos componentes é referido

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

: Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Nenhum dos componentes é referido

15.2. Avaliação da segurança química
Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química
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SECÇÃO 16: Outras informações
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:
EUH208

Contém Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Pode provocar uma reacção alérgica.

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.
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