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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa  
   
1.1  Identificador do produto  
     Dormer Schneidöl M200 Nr. 1  

 

1.2  Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  
   Usos identificados relevantes  
   Lubrificante e aditivo para lubrificante Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação ( lubrificante de arrefecimento ) . 

(lubrificante de arrefecimento)  
1.3  Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  

   Fornecedor (produtor/importador/representante exclusivo/utilizador posterior/distribuidor)  
  Wunsch Öle GmbH  

 

   Rua :   Am Sportplatz 7  
   Código postal/localidade :   40882 Ratingen  
   Telefone :   +49 21 02 49 00 00  
   Telefax :   +49 21 02 49 00 10  
1.4  Número de telefone de emergência  
   número de emergência: +49 21 02 49 00 00 
   
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos  
   
2.1  Classificação da substância ou mistura  
   Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]  
   Aquatic Chronic 3 ; H412 - Perigoso para o ambiente aquático : Crónica 3 ; Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros.  
2.2  Elementos do rótulo  
   Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  
   Advertências de perigo  
   H412  Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
   Recomendações de prudência  
   P273  Evitar a libertação para o ambiente.  
   Regras especiais para os elementos suplementares do rótulo para determinadas misturas  
   EUH208  Contém Sulfonic acids, Petroleum, Calcium Salts, Oil soluble ; Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl 

derivs,calcium salts. Pode provocar uma reacção alérgica.  
2.3  Outros perigos  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes  
   
3.2  Misturas  
   Descrição  
   Óleo básico com aditivos.  
   Componentes perigosos  

   
  Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; Nº de registo REACH : 01-2119480132-48 ; N.º CE : 265-159-2; Nº CAS : 64742-56-

9  
  

  Percentagem do peso :  ≥ 25 - < 50 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Asp. Tox. 1 ; H304    

 
 

   
  Di-tert-dodecyl polysulfide ; N.º CE : 270-335-7; Nº CAS : 68425-15-0  
  

  Percentagem do peso :  ≥ 1 - < 10 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Aquatic Chronic 4 ; H413    

 
 

     Zinc-bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate) ; Nº de registo REACH : 01-2119493635-27 ; N.º CE : 224-235-5; Nº CAS : 4259-15-8  
    Percentagem do peso :  ≥ 1 - < 10 %  
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  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Eye Dam. 1 ; H318  Aquatic Chronic 2 ; H411    
 

 

   
  Benzenesulfonic acid,C10-16-alkyl derivs.,calcium salts ; N.º CE : 271-529-4; Nº CAS : 68584-23-6  
  

  Percentagem do peso :  ≥ 0 - < 1 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Skin Sens. 1B ; H317    

 
 

   
  Sulfonic acids, Petroleum, Calcium Salts, Oil soluble ; Nº de registo REACH : 01-2119488992-18-0000 ; N.º CE : 263-093-9; Nº CAS : 61789-

86-4  
  

  Percentagem do peso :  ≥ 0,1 - < 1 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Skin Sens. 1B ; H317    

 
 

   
  Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs,calcium salts ; N.º CE : 274-263-7; Nº CAS : 70024-69-0  
  

  Percentagem do peso :  ≥ 0,1 - < 1 %  
  Classificação 1272/2008 [CLP] :  Skin Sens. 1B ; H317    

 
 

   Informações suplementares  
   Texto integral das frases H- e EUH: ver secção 16.  
3.3  Informações suplementares  
   Óleo mineral altamente refinado (IP 346 extrato-DMSO < 3%). 
   
SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros  
   
4.1  Descrição das medidas de primeiros socorros  

   Indicações gerais  
  Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado.  

 

   Em caso de inalação  
  Inalar ar fresco. Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico.  

 

   Em caso de contacto com a pele  
  Lavar imediatamente com: Água e sabão .  

 

   
Após o contacto com os olhos  

  
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Lavar com bastante água. Chamar imediatamente 
o médico.  

 

   Em caso de ingestão  
  NÃO provocar o vómito. Em caso de vómito, estar atento ao risco de aspiração. Chamar imediatamente o médico.  

 

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  
   Síntomas  
   Dificuldade de respirção , Dores de cabeça , Vertigem , Náusea .  
4.3  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios  
   
5.1  Meios de extinção  

   
Agentes extintores adequados  

  Jacto de spray de água , Espuma , Pó extintor , Dióxido de carbono (CO2) , Areia .  
Adequar as medidas de extinção ao local.  

 

   Agentes extintores inadequados  
  Jacto de água .  

 

5.2  Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

   Produtos de combustão perigosos  
  Dióxido de carbono (CO2) , Óxidos nítricos (NOx). Enxofre óxido Monóxido de carbono  

 

5.3  Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  

   Equipamento especial de protecção em caso de incêndio  
  Usar um aparelho respiratório adequado.  

 

5.4  Informações suplementares  
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   A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de 
superfície.  

   
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais  
   
6.1  Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  

   
Inalar ar fresco.  
Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.  
Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores em relação riscos provenientes de 
agentes químicos durante o trabalho.  

6.2  Precauções a nível ambiental  
   Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.  
6.3  Métodos e materiais de confinamento e limpeza  
   Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Recolher mecanicamente. Eliminação: ver parte 13 .  

   Para limpeza  
  Recolher com aglutinante de óleo.  

 

6.4  Remissão para outras secções  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem  
   
7.1  Precauções para um manuseamento seguro  

   
Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas. ( Riscos para a saúde : Nenhum ) . Evitar o 
contacto com a pele, os olhos e o vestuário.  
Não respirar os vapores/aerossóis. Inalar ar fresco.  
É necessária protecção respiratória quando: geração/formação de aerossóis , de ventilação insuficiente , de exaustão insuficiente .  

   Medidas de protecção  

   
Medidas para prevenção da formação de aerossóis e poeiras  

  No caso de a exaustão local ser impossível ou insuficiente, deve ser assegurada, se possível, uma boa ventilação da área de 
trabalho.  

 

7.2  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
   Materiais de embalagem  
   Zinco  
   Requisitos para salas de armazenamento e contentores  
   Eliminar de acordo com as disposições legais. Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.  
   Informações sobre armazenamento com outros produtos  
   Possibilidade de reações perigosas : Agente oxidante .  
   Outras indicações sobre condições de armazenamento  
   Conservar unicamente no recipiente de origem. Observar as instruções de uso no rótulo.  
   Não conservar a temperaturas abaixo de :   0 °C .  
   Temperatura de armazenamento recomendada :   5 °C - 40 °C .  
   Proteger de :   Proteger dos raios solares directos. Manter afastado do calor.  
   Estabilidade em armazém :   24 months ( 5 °C - 40 °C ) 24  
7.3  Utilização(ões) final(is) específica(s)  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual  
   
8.1  Parâmetros de controlo  
   Nenhum  
8.2  Controlo da exposição  
   Instalações de ligação técnica adequadas  
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   Vejam-se as medidas de protecção nos pontos 7 e 8.  
   Protecção individual  
   Medidas gerais de protecção e higiene Não são necessárias medidas expeciais.  
   Protecção dos olhos/do rosto  
   Medidas adicionais de protecção dos olhos : Usar um equipamento protector para os olhos/face.  
   Protecção da pele  
   Protecção das mãos  
   Devem usar-se luvas de protecção testadas Tempo de penetração (tempo máximo de uso) : 4 Horas ( NBR (Borracha de nitrilo) , 

Espessura do material das luvas : 0,4 mm ) . Ver as informações fornecidas pelo fabricante.  
   Protecção respiratória  

   
Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória. Se as medidas de 
exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória. Recomendado sao máscaras de ar 
fresco, ou, para trabalho de curto tempo, filtros de combinação A2-P2.  

   Medidas gerais de protecção e higiene  

   
Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Lavar as mãos antes das 
pausas e ao fim do trabalho. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Respeitar a directiva 98/24/CE, 
relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores em relação riscos provenientes de agentes químicos durante o 
trabalho.  

   
SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas  
   
9.1  Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  
   Aparência  
   líquido  
   Forma : líquido  
   Cor : azul  
   Cheiro  
   caraterístico  
   Dados básicos relevantes de segurança  

   

Ponto de fusão/zona de fusão :        não aplicável        Literature value    
Temperatura de decomposição :        não determinado           
Ponto de inflamabilidade :        175     °C       
Stockpunkt - Fließpunkt - pour point :     <    -30     °C       
Limite inferior de explosividade :        não determinado           
Limite superior de explosão :        não determinado           
Perigo de explosão.        formation of explosive 

mixture possible   
        

Densidade :  ( 20 °C )       0,93     g/cm3    DIN 51757    
Densidade relativa :  ( 20 °C )       não determinado           
Solubility in / Miscibility with Water:        Insoluble           
pH :  ( 23 °C / 50 g/l )       não aplicável        DIN 51 369    
pH-Wert, Konzentration unbestimmt 
oder bei Sättigungskonzentration :  ( 20 °C )                 
log P O/W :        não determinado           
Viscosity kinematic:  ( 40 °C )       28     mm2/s    DIN 51562    
Umbral olfactivo :        não determinado           
Densidade relativa de vapor :  ( 20 °C )       não determinado           
Velocidade de vaporização :        não determinado           

 

   Líquidos comburentes :  Sem efeito oxidante.   
 

9.2  Outras informações  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade  
   
10.1  Reatividade  
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   Não existe informação disponível.  
10.2  Estabilidade química  
   Não existe informação disponível.  
10.3  Possibilidade de reações perigosas  
   Não existe informação disponível.  
10.4  Condições a evitar  
   Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manejo (veja parágrafo 7).  
10.5  Materiais incompatíveis  
   Agente oxidante, forte.  
10.6  Produtos de decomposição perigosos  
   Não se degrada na utilização prevista. A decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes. Produtos de 

decomposição perigosos : Monóxido de carbono Dióxido de carbono. aldeídos. Cetona , Enxofre óxido , Óxidos nítricos (NOx).  
   
SECÇÃO 11: Informação toxicológica  
   
11.1  Informações sobre os efeitos toxicológicos  
   Efeitos agudos  
   Toxicidade oral aguda  
   Parâmetro :  LD50 ( Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; Nº CAS : 64742-56-9 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  > 5000 mg/m3  
   Parâmetro :  LD0 ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Rato  
   Dose de efeito :  = 12,5 ML/KG  
   Parâmetro :  LD50 ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Rato  
   Dose de efeito :  = 45000 mg/kg  
   Parâmetro :  LD50 ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  19,5 g/kg  
   Parâmetro :  NOAEL ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  = 1000 mg/kg  
   Tempo de exposição :  Tage  
   Parâmetro :  LD50 ( Zinc-bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate) ; Nº CAS : 4259-15-8 )  
   Via de exposição :  Oral  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  3100 mg/kg  
   Toxicidade dérmica aguda  
   Parâmetro :  LD50 ( Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; Nº CAS : 64742-56-9 )  
   Via de exposição :  Dérmico  
   Espécie :  Coelho  
   Dose de efeito :  > 2000 mg/kg  
   Parâmetro :  LD0 ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Dérmico  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  = 2000 mg/kg  
   Parâmetro :  LD50 ( Zinc-bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate) ; Nº CAS : 4259-15-8 )  
   Via de exposição :  Dérmico  
   Espécie :  Coelho  
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   Dose de efeito :  5001 mg/kg  
   Toxicidade aguda de inalação  
   Parâmetro :  LC50 ( Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; Nº CAS : 64742-56-9 )  
   Via de exposição :  Inalação  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  > 5,53 mg/l  
   Parâmetro :  LC50 ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Via de exposição :  Inalação  
   Espécie :  Ratazana  
   Dose de efeito :  > 15,5 mg/l  
   Tempo de exposição :  4 h  
   Efeito irritante e cauterizante  
   Irritação primária da pele  
   Experiências tiradas da prática/experiência no ser humano  
   Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas. ( Riscos para a saúde : nenhuma é 

conhecida. )  
   Irritação dos olhos  
   Parâmetro :  Irritação dos olhos ( Zinc-bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate) ; Nº CAS : 4259-15-8 )  
   Espécie :  Coelho  
   Dose de efeito :  >= 50 %  
   Tempo de exposição :  72 h  
   Sensibilização  
   Não existe informação disponível.  
   
SECÇÃO 12: Informação ecológica  
   
   Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.  
12.1  Toxicidade  
   Tóxicidade aquática  
   Aguda (de curto prazo) tóxicidade para as algas  
   Parâmetro :  EC50 ( Zinc-bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate) ; Nº CAS : 4259-15-8 )  
   Espécie :  Daphnia  
   Dose de efeito :  1 - 10 mg/l  
   Toxicidade bacteriana  
   Parâmetro :  Bacteria toxicity ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Espécie :  Pseudomonas putida  
   Parâmetro de avaliação :  Bacteria toxicity  
   Dose de efeito :  10000 mg/l  
12.2  Persistência e degradabilidade  
   Biodegradação  
   Parâmetro :  Biodegradation ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
   Inoculação :  Biodegradation  
   Parâmetro de avaliação :  Aeróbio  
   Dose de efeito :  0 %  
   Tempo de exposição :  28 Tage  
12.3  Potencial de bioacumulação  
   Parâmetro :  Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W) ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 

)  
    Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W)  
    Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W)  
   Concentração :  > 6,2  
12.4  Mobilidade no solo  
   Adsorção/Desorção  
   Parâmetro :  Mobility in soil ( Di-tert-dodecyl polysulfide ; Nº CAS : 68425-15-0 )  
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   Inoculação :  Mobility in soil  
   Parâmetro de avaliação :  Mobility in soil  
   Dose de efeito :  1,18 Pam³/mol  
12.5  Resultados da avaliação PBT e mPmB  
   Não existe informação disponível.  
12.6  Outros efeitos adversos  
   Não existe informação disponível.  
12.7  Informações ecotoxicológicas suplementares  
   Nenhum  
   
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação  
   
   Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.  
13.1  Métodos de tratamento de resíduos  
   Eliminação do produto/da embalagem  
   Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA  
   Código de resíduos produto  
   130208  
   Características dos resíduos relevantes em termos de perigo  
   Ecotóxico.  
   Opções do tratamento de resíduos  

   
Eliminação apropriada / Produto  

  ASN 12 01 07: óleos de serviço isentos de halogênio com base em óleos minerais (exceto para emulsões e soluções). Encaminhar 
para uma estação de tratamento química/física, sob observação das normas oficiais.  

 

   
Eliminação apropriada / Embalagem  

  
As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada. As 
embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilização. As embalagens que não possam ser 
descontaminadas devem ser eliminadas. As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.  

 

   Outras recomendações de eliminação  
   Eliminar de acordo com as disposições legais. Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.  
   
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte  
   
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.  
14.5  Perigos para o ambiente  
   O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.  
14.6  Precauções especiais para o utilizador  
   Nenhum  
14.8  Informação adicional  
   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  
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   Directivas da UE  

   

REACH Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals 
CLP Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1272/2008 concerning reclassification, labelling and 
packaging of substances and mixtures  
Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP] .  

15.2  Avaliação da segurança química  
   Não existe informação disponível.  
   
SECÇÃO 16: Outras informações  
   
   Para informações adicionais vide nossa descrição do material.  
16.1  Indicações de mudanças  

   

01. Usos identificados relevantes · 02. Classificação da substância ou mistura · 02. Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] · 02. Regras especiais para os elementos suplementares do rótulo para determinadas misturas · 03. Componentes 
perigosos · 03. Composição / Informação sobre os componentes - Informações suplementares · 06. Métodos e materiais de 
confinamento e limpeza - Para limpeza · 07. Medidas de protecção - Medidas para prevenção da formação de aerossóis e poeiras · 07. 
Materiais de embalagem · 07. Outras indicações sobre condições de armazenamento - Estabilidade em armazém · 08. Protecção 
respiratória · 09. Forma · 13. Código de resíduos produto · 13. Eliminação apropriada / Produto · 13. Características dos resíduos 
relevantes em termos de perigo  

16.2  Abreviaturas e acrónimos  
   Nenhum  
16.3  Referências importantes na literatura e fontes de dados  
   Nenhum  

16.4  Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) 
N.º 1272/2008 [CLP]  

   Não existe informação disponível.  
16.5  Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)  

   

H304  Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H317  Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H318  Provoca lesões oculares graves.  
H411  Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
H413  Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.  

 

16.6  Instruções de formação  
   Nenhum  
16.7  Informação adicional  
   Para mais informações, consulte a nossa página na Internet: Ver capítulo 1.  

 
A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o 
manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, 
processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado 
com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo 
material.  

 
 


