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

ABM75

1.1. Identificador do produto

NY1X-75A6-GCNC-VYW0UFI:

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

Utilização da substância ou mistura

Elementos vedantes

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Hottinger Brüel & KjaerCompanhia:

Estrada: Im Tiefen See 45

Local: D-64293 Darmstadt

Telefone: +49 (0)6151 803-0

www.hbm.comInternet:

support@hbm.comDivisão de contato:

+3512133032711.4. Número de telefone de 

emergência:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

2.2. Elementos do rótulo

Conselhos adicionais

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3. Outros perigos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Conselhos adicionais

Esta mistura não contém quaisquer ingredientes que apresentem riscos para a saúde ou para o ambiente, na 

aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, que estejam sujeitos a um valor-limite de exposição profissional 

ou que estejam classificados como PBT/mPmB ou figurem na lista de candidatos.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. 

Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos. 

Em caso de perda de consciência e constatação de respiração, colocar numa posição estável e pedir 

assistência médica.

Recomendação geral

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

Se for inalado

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 

No caso dum contacto com a pele
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Não lavar com: Solventes/Diluentes. 

Em caso de reacções cutâneas, consultar o médico.

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água. Em caso de irritação ocular, 

consultar o oftalmologista.

No caso dum contacto com os olhos

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. NÃO provocar o 

vómito. Caso sinta indisposição, contacte um médico.

Se for engolido

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

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Adequar as medidas de extinção ao local.

Meios de extinção adequados

Jacto de água

Meios de extinção inadequados

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe informação disponível.

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Combater o incêndio tomando as 

precauções normais e a partir de uma distância razoável.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Não existe informação disponível.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

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

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Informação geral

Não são necessárias medias especiais.
6.2. Precauções a nível ambiental

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver mecanicamente e meter em recipientes adequados até efectuar a sua eliminação.

Outras informações

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

6.4. Remissão para outras secções

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Evitar respirar as 

poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Protecção 

individual: ver secção 8 

Recomendação para um manuseamento seguro
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Não esvaziar o recipiente com pressão. Conservar unicamente no recipiente de origem.

Não são necessárias medidas expeciais.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Não são necessárias medias especiais.

Conselhos adicionais

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar segundo o: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Não são necessárias medidas expeciais.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Não são necessárias medidas expeciais.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não são necessárias medidas expeciais.

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

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

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Não existe informação disponível.

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Não são necessárias medidas especiais de protecção técnica.

Controlos técnicos adequados

Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. 

Não comer nem beber durante a utilização. 

Criar e seguir um plano de protecção da pele!

Antes de manusear o produto, usar um creme de protecção das mãos. 

Usar vestuário de protecção adequado.

Medidas de higiene

Não são necessárias medidas expeciais.

Protecção ocular/facial

 Antes de manusear o produto, usar um creme de protecção das mãos.

Protecção das mãos

Não são necessárias medidas expeciais.

Protecção da pele

Não são necessárias medidas expeciais.

Protecção respiratória

Não são necessárias medidas expeciais. 

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.

Controlo da exposição ambiental
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sólidoEstado físico:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Cor: verde escuro

ParafinaOdor:

Método

Valor-pH: não aplicável

Mudanças do estado de agregação

não determinadoPonto de fusão/ponto de congelação:

não determinadoPonto de ebulição ou ponto de ebulição 

inicial e intervalo de ebulição:

não determinadoPonto de sublimação:

não determinadoPonto de amolecimento:

não determinadoPourpoint:

não determinado:

> 100 °CPonto de inflamação:

Combustão auto-sustentada: Não há dados disponíveis

Inflamabilidade

não determinadosólido/líquido:

não determinadogás:

o produto não é: Explosivo

Perigos de explosão

não determinadoInferior Limites de explosão:

não determinadoSuperior Limites de explosão:

> 200 °CTemperatura de auto-ignição:

Temperatura de auto-ignição

não aplicávelsólido:

insignificantegás:

não determinadoTemperatura de decomposição:

não determinado

Propriedades comburentes

Pressão de vapor:

  (a 20 °C)

não aplicável

Pressão de vapor:

  (a 50 °C)

não aplicável

Densidade (a 20 °C): 1,12 g/cm³ DIN 53217

Densidade aparente: não aplicável

Hidrossolubilidade: A substância não é hidrossolúvel.

Solubilidade noutros dissolventes

não determinado

não determinadoCoeficiente de partição 

n-octanol/água:

Viscosidade/dinâmico:

  (a 20 °C)

não aplicável

Viscosidade/cinemático:

  (a 50 °C)

não aplicável
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Tempo de escoamento:

  (a 23 °C)

não aplicável

Densidade relativa do vapor: não aplicável

Velocidade de evaporação: não aplicável

não determinadoTeste de separação de dissolventes:

não determinadoSolvente:

9.2. Outras informações

não determinadoConteúdo de matérias sólidas:

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química

A substância está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura 

recomendadas.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não se conhecem reações perigosas.

Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar

Não existe informação disponível.

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não existe informação disponível.

Outras informações

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

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

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

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

Toxicidade aguda

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

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

Irritação ou corrosão

Efeitos sensibilizantes

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

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

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

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

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

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

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

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
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Após o contacto com os olhos:

Irritante para os olhos. (reversível.)

Experiências tiradas da prática

Conselhos adicionais

Não estão disponíveis dados sobre a mistura. 

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]. 

Remissão para outras secções: 2, 3

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Não existe informação disponível.

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

Não existe informação disponível.

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo 

XIII.

Não existe informação disponível.

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos 

organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existe informação disponível.

12.7. Outros efeitos adversos

Não estão disponíveis dados sobre a mistura. 

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Eliminação das embalagens contaminadas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte fluvial (ADN)
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14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

NãoPERIGOSO PARA O AMBIENTE: 

14.6. Precauções especiais para o utilizador

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

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

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Conselhos adicionais

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

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

ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Indicações sobre a directiva 

2012/18/UE (SEVESO III):
Não sujeito à directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

Informação regulatória nacional

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, 

relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à 

ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva 

regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a 

melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Limitações ocupação de pessoas:

- - não perigoso para a águaClasse de perigo para a água (D):
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Conselhos adicionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

15.2. Avaliação da segurança química

Para esta substãncia não é necessária avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 3,4,7,9,10,14.

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de propriedades do 

produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos está 

enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

Outras informações

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados 

de segurança correspondente do subempreiteiro.)
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