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F ICHA DE SEGURANÇA  
Baseado no Regulamento (EC) No 1907/2006, alterado pelo Regulamento (EU) No 2015/830 

 

 

 

 

 

 

 

1. INDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/COMPOSIÇÃO E DA 
SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1. Identificação do Produto 
Nome do produto: Orac Decofix Pro 
Número do Registo REAC: Não Aplicável (mistura) 
Tipo de Produto REACH: Mistura  

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou da mistura e 
utilizações desaconselhadas 
1.2.1. Utilizações relevantes identificadas: Adesivo 
1.2.2. Utilizações desaconselhadas: Nenhum uso desaconselhado 
conhecido 

1.3. Identificação da Sociedade/Empresa 
ORAC nv, Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium 
T. +32 (0)59 80 32 52 – F. +32 (0)59 80 28 10 
Info@oracdecor.com – www.oracdecor.com 

1.4. Detalhes do fornecedor da Ficha de Segurança 
ORAC nv, Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium 
T. +32 (0)59 80 32 52 - Info@oracdecor.com  

1.5 Contacto Telefónico de Emergência 
T. +32 (0)59 80 32 52 (ORAC) 
 
2. INDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
Não classificado como perigoso de acordo com os critérios do 
Regulamento (CE) No 1272/2008 

2.2. Elementos do Rótulo 
Não classificado como perigoso de acordo com os critérios do 
Regulamento (CE) No 1272/2008 

2.3. Outros perigos 
Nenhum outro perigo conhecido 
 
3. COMPPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

3.1. Substâncias 
Não aplicável 

3.2. Misturas 
Esta mistura não contém nenhuma substância notificável 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Geral: 
Se não se sentir bem, consulte um médico. 
- Em caso de inalação: 
Colocar a vítima num local com ar fresco. Em caso de problemas 
respiratórios: consultar um médico/serviço de saúde. 
- Em caso de contacto com a pele: 
Enxaguar com água. Caso a irritação persista, contactar o médico. 
- Em caso de contacto com os olhos: 
Enxaguar com água. Caso a irritação persista, consultar um 
oftalmologista. 
- Em caso de ingestão: 

Enxaguar a boca com água.  Caso não se sinta bem, consultar um 
médico / serviço se saúde. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios 
4.2.1. Sintomas agudos  
Nenhum efeito conhecido  
- Após inalação: Nenhum efeito conhecido  
- Após contacto com a pele: Nenhum efeito conhecido  
- Após contacto com os olhos: Nenhum efeito conhecido  
- Após ingestão: Nenhum efeito conhecido  
4.2.2. Sintomas tardios 
Nenhum efeito conhecido 

4.3. Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos 
especiais necessários  
Se aplicável e disponível será listado abaixo. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1. Meios de extinção 
5.1.1 Meios adequados de extinção: 
Adaptar os meios de extinção ao ambiente. 
5.1.2 Meios inadequados de extinção: 
Não se conhece meios de extinção desaconselhados. 

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 
Em caso de combustão: formação de CO e CO2. 

5.3. Recomendações para bombeiros 
5.3.1 Instruções: 
Não são necessárias instruções específicas de combate a incêndio. 
5.3.2 Equipamento de proteção especial para bombeiros: 
Luvas. Roupa de proteção. Exposição ao calor/fogo: equipamento de ar 
comprimido ou oxigênio. 
 
6. MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento protetor e procedimentos 
de emergência 
Sem chamas abertas. 
6.1.1 Equipamento de proteção para pessoal não especializado 
Consultar alínea 8.2 
6.1.2 Equipamentos de proteção para equipas de emergência 
Luvas. Roupa de proteção. 
Roupa de proteção adequada: 
Consultar alínea 8.2 

6.2. Precauções ambientais 
Conter o produto derramado. Usar um recipiente apropriado para evitar 
a contaminação do meio ambiente.  

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza 
Recolher o líquido derramado com um material absorvente inerte, por 
exemplo: areia / terra. Colocar a substância recolhida em recipientes 
com tampa. Recolher cuidadosamente os sólidos derramados e 
resíduos. Limpar as superfícies contaminadas com água abundante. 
Lavar roupas e equipamentos após o manuseio. 

6.4. Referência a outras secções 
Consultar alínea 13. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
A informação nesta secção é uma descrição geral. Se aplicável e 
disponível, cenários de exposição encontram-se em anexo. Utilize 
sempre os cenários de exposição que correspondem ao seu uso 
identificado. 

7.1. Precauções para manuseio seguro 
Observar os padrões normais de higiene. Manter a embalagem bem 
fechada. 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo eventuais 
incompatibilidades 
7.2.1 Requisitos de armazenamento seguro: 
Conservar à temperatura ambiente. Cumprir as normas legais. Tempo 
Max. de armazenamento: 1 ano(s). 
7.2.2. Conservar distante de: sem dados disponíveis. 
7.2.3. Material de embalagem adequado: Material sintético. 
7.2.4. Material de embalagem inadequado: Sem dados disponíveis. 

7.3. Uso final específico(s) 
Se aplicável e disponível, cenários de exposição encontram-se em anexo. 
Consultar informação fornecida pelo fabricante. 
 
8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1. Parâmetros de Controlo 
8.1.1. Exposição profissional 
a) Valor limite de exposição profissional 
Se valores limite forem aplicáveis e estiverem disponíveis serão listados 
abaixo. 
b) Valor limite biológico nacional 
Se valores limite forem aplicáveis e estiverem disponíveis serão listados 
abaixo. 
8.1.2 Método de amostra 
Se aplicável e disponível será listado abaixo. 
8.1.3. Valores-limite aplicáveis ao usar a substância ou mistura conforme 
pretendido 
Se valores limite forem aplicáveis e estiverem disponíveis serão listados 
abaixo. 
8.1.4. Valores DNEL/PNEC 
Se aplicável e disponível será listado abaixo. 
8.1.5. Bandas de Controlo 
Se aplicável e disponível será listado abaixo. 

8.2. Controlo de Exposição 
A informação nesta alínea é uma descrição geral. Se aplicável e 
disponível, cenários de exposição encontram-se em anexo. Utilize 
sempre os cenários de exposição que correspondem ao seu uso 
identificado. 
8.2.1. Controlos técnicos apropriados 
Realize as operações ao ar livre ou sob exaustão/ventilação local ou com 
proteção respiratória. 
8.2.2. Medidas de proteção individual, como equipamento de proteção 
pessoal 
Observar padrões normais de higiene. Manter a embalagem bem 
fechada. Não comer, beber ou fumar durante a execução do trabalho. 
a) Proteção respiratória: Proteção respiratória não exigida em condições 
normais. 

b) Proteção das mãos: Luvas. 
c) Proteção dos olhos: Proteção dos olhos não exigida em condições 
normais. 
d) Proteção da pele: Roupa de proteção. 
8.2.3. Controlos de exposição ambiental 
Consultar alíneas 6.2, 6.3 e 13 
 
9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUIMICAS 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas 
Forma física: Viscoso 
Odor:  Odor característico 
Limiar olfativo: Sem dados disponíveis 
Cor: Diferentes, conforme a composição 
Dimensão das partículas: Sem dados disponíveis 
Limite de explosão: Não se aplica 
Inflamabilidade: Não combustível 
Log Kow: Não se aplica (mistura) 
Viscosidade dinâmica: Sem dados disponíveis 
Viscosidade cinemática: Sem dados disponíveis 
Ponto de fusão: Sem dados disponíveis 
Ponto de ebulição: Sem dados disponíveis 
Ponto de inflamação: Não se aplica 
Taxa de evaporação: Sem dados disponíveis 
Densidade relativa de vapor: Não se aplica 
Pressão do vapor: Sem dados disponíveis 
Solubilidade: Água; insolúvel  
Densidade relativa: 1.4; 20 C 
Temperatura de decomposição: Sem dados disponíveis 
Temperatura de autoignição: Sem dados disponíveis 
Propriedades explosivas: Nenhum grupo químico associado a 
propriedades explosivas 
Propriedades oxidantes: Nenhum grupo químico associado a 
propriedades oxidantes 
PH: Sem dados disponíveis 

9.2. Outras informações 
Densidade absoluta: 1400kg/m3; 20 C 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1. Reatividade 
Sem dados disponíveis. 

10.2. Estabilidade química 
Estável em condições normais 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Sem dados disponíveis. 

10.4. Condições a evitar 
Sem dados disponíveis. 
 
10.5. Materiais incompatíveis 
Sem dados disponíveis. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
A combustão liberta CO e CO2. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
11.1.1. Resultado de testes 
- Toxicidade Aguda 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado para toxidade aguda 
-Corrosão/irritação 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado como irritante para a pele 
Não classificado como irritante para os olhos 
Não classificado como irritante para o sistema respiratório 
- Sensibilização respiratória ou cutânea 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado como sensibilizante para inalação 
Não classificado como sensibilizante para pele 
- Toxicidade de órgão-alvo específico 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado para toxicidade sub-crónica 
- Mutagenicidade (in vitro) 

Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
- Mutagenicidade (in vivo) 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado para toxicidade mutagénica ou genotóxica 
Carcinogenicidade 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado para carcinogenicidade 
Toxidade reprodutiva 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
- Conclusão 
Não classificado para toxicidade reprotóxica ou de desenvolvimento 
Toxicidade outros efeitos 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
- Efeitos crônicos da exposição de curto e longo prazo 
Nenhum efeito conhecido. 
 
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1. Toxicidade 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 
O julgamento é baseado nos ingredientes relevantes 
Conclusão 
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Não classificado como perigoso para o ambiente de acordo com os 
critérios do Regulamento (CE) No 1272/2008 
 
12.2. Persistência e degradabilidade 
Não há dados (testes) disponíveis sobre a mistura. 

12.3. Potencial de bioacumulação 
- Log Kow 

Observação: Não aplicável (mistura) 
- Conclusão 
Nenhum dado de teste de componente(s) disponível 

12.4. Mobilidade no solo 
Não há dados (teste) sobre a mobilidade dos componentes 
disponíveis 

12.5.  Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Os dados disponíveis são insuficientes para poder declarar se o(s) 
componente(s) cumpre(m) os critérios PBT e mPmB segundo o Anexo 
XII do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 

12.6. Outros efeitos adversos 
- Gases fluorados com efeito de estufa (Regulamento (UE) n ° 517/2014) 
Nenhum dos componentes conhecidos está incluído na lista de gases 
fluorados com efeito de estufa (Regulamento (EU) nº 517/2014) 
- Potencial de destruição do Ozono (ODP) 
Não classificado como perigoso para a camada de ozono 
(Regulamento (CE) nº 1005/2009) 
 
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
A informação nesta secção é uma descrição geral. Os cenários de 
exposição figuram em anexo, quando disponíveis e se aplicáveis. 
Utilizar sempre os cenários de exposição relevantes que 
correspondem ao seu uso identificado. 

13.1. Métodos para tratamento de resíduos 
13.1.1. Disposições sobre os resíduos 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von 
Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 
Druckfarben: 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von 
Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender 
Materialien): Klebstoffund Dichtmassenabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 04 09 fallen (08 04 10). 
Abfallcode entsprechend 814.610.1, Verordnung des UVEK über Listen 
zum Verkehr mit Abfällen.  
 
13.1.2. Métodos de eliminação 
Reciclar / reutilizar. Eliminar num incinerador homologado, equipado 
com queimador de saída e purificador de gases de combustão com 
recuperação de energia. Eliminar os resíduos de acordo com as 
recomendações locais e/ou nacionais. Diferentes tipos de resíduos 
perigosos não podem ser misturados se isso puder criar um risco de 
contaminação ou criar problemas para a gestão subsequente dos 
resíduos. Os resíduos perigosos devem ser geridos de forma 
responsável. Todas as entidades que armazenam, transportam ou 
manuseiam resíduos perigosos tomarão as medidas necessárias para 
evitar os riscos de contaminação ou danos a pessoas ou animais. Não 
deite fora para o esgoto ou para o meio ambiente. 
 
13.1.3. Embalagem/Recipiente 
União Europeia 
Código de resíduos embalagem (Diretiva 2008/98/CE). 
15 01 02 (embalagem de plástico) 
 
14. INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE 
, , ,  
Rodoviário (ADR) 

14.1. Número ONU 
Transporte: Não sujeito 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 
Número de identificação de perigo: 
Classe: 
Código de classificação: 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: 
Etiquetas: 

14.5. Perigos para o meio ambiente 
Marca de substância ambientalmente perigosa: não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Disposições especiais: 
Quantidades limitadas: 
 
Ferroviário (RID) 

14.1. Número ONU 
Transporte: Não sujeito 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 
Número de identificação de perigo: 
Classe: 
Código de classificação: 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: 
Etiquetas: 

14.5. Perigos para o meio ambiente 
Marca de substância ambientalmente perigosa: não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Disposições especiais: 
Quantidades limitadas: 
 
Vias navegáveis interiores (ADN) 

14.1. Número ONU 
Transporte: Não sujeito 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 
Número de identificação de perigo: 
Classe: 
Código de classificação: 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: 
Etiquetas: 

14.5. Perigos para o meio ambiente 
Marca de substância ambientalmente perigosa: não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Disposições especiais: 
Quantidades limitadas: 
 
Mar (IMDG / IMSBC) 

14.1. Número ONU 
Transporte: Não sujeito 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 
Classe: 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: 
Etiquetas: 

14.5. Perigos para o meio ambiente 
Poluente marinho: 
Marca de substância ambientalmente perigosa: não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Disposições especiais: 
Quantidades limitadas: 

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da Convenção 
MARPOL e o código IBC 
Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 
 
Aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. Número ONU 
Transporte: Não sujeito 

14.2. Designação oficial de transporte das Nações Unidas 

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte 
Número de identificação de perigo: 
Classe: 
Código de classificação: 

14.4. Grupo de embalagem 
Grupo de embalagem: 
Etiquetas: 
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14.5. Perigos para o meio ambiente 
Marca de substância ambientalmente perigosa: não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
Disposições especiais: 
Quantidades limitadas: quantidade líquida máxima por embalagem 
 
 
15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 

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

Legislação europeia: 
Conteúdo da Diretiva COV 2010/75/EU 
 Conteúdo de COV Observação 
 1 % 
 14 g/l 
 

Legislação nacional Bélgica 
Sem dados disponíveis 
 

Legislação nacional Holanda 
Waste identification (the Netherlands): LWCA (the Netherlands): KGA 
category 03 

Waterbezwaarlijkheid: B (4) 
 

Legislação nacional França 
Sem dados disponíveis 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Representantes exclusivos em Portugal 

www.sancovedras.pt 

(+351) 261 856 196 | (+351) 261 814 354 

comercial@sancovedras.pt 


