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* SECÇÃO 1: Identificaçãoda substância/mistura eda sociedade/empresa
· 1.1 Identificador doproduto
·Nomecomercial: COFAN AIR, COMPRIMIDO 400 ML
·Códigodoproduto: 1 5 0 0 1 0 2 8
· 1.2 Utilizaçõesidentificadasrelevantesda substân cia oumistura eutilizaçõesdesaconselhadas
Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
·Sector deUtilização
SU21 Utilizaçõespelos consumidores: Residê nciasparticulares / público emgeral / consumidores
SU22 Utilizaçõesprofissionais: Domínio público ( administração, educação, actividades recreativas,
serviços, arteseofícios)
·Categoria deprodutoPC35 Produtosde lavagemede limpeza (incluindo produtosàbase de solventes)
·Categoria deprocesso
PROC7 Projecção convencional emaplicações indust riais
PROC11 Projecção convencional emaplicaçõesnão i ndustriais
·Utilizaçãoda substância / da preparação Detergente

· 1.3 Identificaçãodo fornecedor da ficha dedadosd esegurança
· Fabricante/fornecedor:
COFAN LAMANCHAS.A.
AVENIDADE LA INDUSTRIA S/N
13610 - CAMPO DE CRIPTANA - CIUDAD REAL
ESPAÑA
Telefono: +34 926563928
cofan@cofansa.com
www.cofan.es

·Entidadepara obtençãode informaçõesadicionais: QHSE Department
· 1.4 Númerode telefonedeemergê ncia:
Emcaso de intoxicação ligue:

Centro Informação Anti Venenos (CIAV): 800 250 250 (24 h/d, 7 d/wk)

* SECÇÃO 2: Identificaçãodosperigos
· 2.1 Classificaçãoda substância oumistura
·ClassificaçãoemconformidadecomoRegulamento (CE ) n.°1272/2008

GHS02 chama

Aerosol 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamá vel.Recipiente sob pressão: risco deexplosão sob a
ação do calor.

· 2.2 Elementosdo rótulo
·Rotulagemen conformidadecomoRegulamento (CE) n.°1272/2008
Oproduto classificou-se eestá etiquetado emconformidade como regulamento CLP.
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·Pictogramasdeperigo

GHS02

·Palavra-sinal Perigo
·Advertê nciasdeperigo
H222-H229 Aerossol extremamente inflamá vel. Recipiente sob pressão: risco deexplosão sob a ação do

calor.
·Recomendaçõesdeprudê ncia
P101 Se for necessá rio consultar ummédico, mostre-lhe a embalagemou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance dascrianças.
P210 Manter afastado do calor, superfíciesquentes, faíscas, chamasabertaseoutras fontesde

ignição. Não fumar.
P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra font e de ignição.
P251 Não furar nemqueimar, mesmo apósutilização.
P260 Não respirar osaerossóis.
P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturassuperioresa 50 °C.
P501 Eliminar o conteúdo / recipiente deacordo coma legislação regional.
· Indicaçõesadicionais:
Semventilação suficiente podeocorrer a formação d emistura vapor-ar explosiva.
· 2.3 Outrosperigos
·Resultadosda avaliaçãoPBT emPmB
·PBT: Não aplicá vel.
·mPmB: Não aplicá vel.

* SECÇÃO 3: Composição/informaçãosobreoscomponente s
· 3.2 Misturas
·Descrição: Mistura das seguintessubstâncias comaditivosnão perigosos.
·Substânciasperigosas:
CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Número de índice: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

propano Flam. Gas1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

25-<50%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Número de índice: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butano Flam. Gas1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

25-<50%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Número de índice: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutano Flam. Gas1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

25-<50%

·Avisosadicionais: O texto das indicaçõesdeperigo aqui incluído pode rá ser consultado no capítulo 16.

* SECÇÃO 4: Medidasdeprimeirossocorros
· 4.1 Descriçãodasmedidasdeemergê ncia
·Emcasode inalação: Entrada dear fresco; emcaso dequeixasconsultar o médico.
·Emcasodecontactocoma pele: Emgeral o produto não é irritante para a pele.
·Emcasodecontactocomosolhos:
Enxaguar osolhosdurante algunsminutossob á gua corrente, mantendo aspá lpebras abertas.
·Emcasode ingestão: Beber bastante á gua e respirar ar fresco. Consultarimediatamente ummédico.
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· 4.2 Sintomaseefeitosmaisimportantes, tantoagudoscomoretardados
Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
· 4.3 Indicaçõessobrecuidadosmédicosurgentese tratamentosespeciaisnecessá rios
Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.

* SECÇÃO 5: Medidasdecombatea incê ndios
· 5.1 Meiosdeextinção
·Meiosadequadosdeextinção: Coordenar no local medidaspara extinção do fogo.
· 5.2 Perigosespeciaisdecorrentesda substância ou mistura
Formação degases tóxicosdevido a aquecimento ou e mcaso de incê ndio.
· 5.3 Recomendaçõespara opessoal decombatea incê ndios-
·Equipamentoespecial deprotecção: Colocar má scara de respiração.

* SECÇÃO 6: Medidasemcasode fuga acidental
· 6.1 Precauçõesindividuais, equipamentodeproteção eprocedimentosdeemergê ncia
Colocar má scara de respiração.
Usar equipamento deprotecção. Manter aspessoasde sprotegidasafastadas.
Manter as fontesde ignição afastadas.
· 6.2 Precauçõesa nível ambiental: Não são necessá riasmedidasespeciais.
· 6.3 Mé todosemateriaisdeconfinamentoe limpeza:
Eliminar residualmente assubstânciascontaminadas como umresíduo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilação adequada.
· 6.4 Remissãopara outrassecções
Para informaçõessobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentesao equipamento deprote cção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentesàeliminação residual, ver o capítulo 13.

* SECÇÃO 7: Manuseamentoearmazenagem
· 7.1 Precauçõespara ummanuseamentoseguro
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Não são necessá riasmedidasespeciais.
·Precauçõespara prevenir incê ndioseexplosões:
Não vaporizar na direcção deuma chamasou corpo in candescente.
Manter afastado de fontesde ignição - não fumar.
Manter uma má scara de respiração semprepreparada.

· 7.2 Condiçõesdearmazenagemsegura, incluindoeven tuaisincompatibilidades
·Armazenagem:
·Requisitospara espaçosou contentorespara armazenagem:
Deverão ser respeitadosos regulamentosoficiais so bre a armazenagemde recipientessob pressão.
·Avisospara armazenagemconjunta: Não necessá rio.
·Outrosavisossobreascondiçõesdearmazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
·Classedearmazenagem: 2 B
· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existemaisnenhuma informação relevante dispon ível.

* SECÇÃO 8: Controloda exposição/Proteção individual
· 8.1 Parâmetrosdecontrolo
·Componentescujovalor do limitedeexposiçãono lo cal de trabalhodeveser monitorizado:
74-98-6 propano
VLE *Ver Anexo F: Teor minimo deoxigé nio; Asfixia
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106-97-8 butano
VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm

Afeção do SNC
75-28-5 isobutano
VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm

Afeção do SNC
· Indicaçõesadicionais: Foramutilizadascomo baseas listas vá lidas àdatada elaboração.

· 8.2 Controloda exposição
·Controlosté cnicosadequadosNão existemoutras informações, ver ponto 7.
·Medidasdeproteção individual, nomeadamenteequipa mentosdeproteção individual
·Medidasgeraisdeprotecçãoehigiene:
Lavar asmãosantesdaspausaseno fimdo trabalho .
Não aspirar gases / vapores / aerossóis.
·Proteção respiratória

Utilizar uma má scara respiratória sea exposição fo r reduzida ou durante umcurto espaço de
tempo; seesta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma má scara respiratória
independente do ar ambiente.

Filtro A2/P3
·Proteçãodasmãos Não necessá rio.
·Material dasluvasNão necessá rio.
· Tempodepenetraçãonomaterial dasluvas Não necessá rio.
·Proteçãoocular/facial Não necessá rio.

* SECÇÃO 9: Propriedadesfísico-químicas
· 9.1 Informaçõessobrepropriedadesfísicasequímic asdebase
· Informaçõesgerais
·Estado físico Aerossol
·Cor: Incolor
·Odor: Suave
· Limiar olfactivo: Não determinado.
·Pontode fusão/pontodecongelação: Não determinado.
·Pontodeebuliçãoou pontodeebulição inicial e
intervalodeebulição Não aplicá vel, aerossol.
· Inflamabilidade Não aplicá vel.
· Limite superior e inferior deexplosividade
· Inferior: 1,5 Vol %(106-97-8 butano)
·Superior: 10,9 Vol %(74-98-6 propano)
·Pontode inflamação: Não aplicá vel, aerossol.
· Temperatura dedecomposição: Não determinado.
· pH Amistura é umgá s.
·Viscosidade:
·Viscosidadecinemá tica Não determinado.
·Dinâmico: Não determinado.
·Solubilidade
· á gua: Poucomisturá vel.
·Coeficientedepartiçãon octanol/á gua (valor
logarítmico) Não determinado.
·Pressãodevapor em20 °C: 3500 hPa
·Densidadee/ou densidade relativa
·Densidadeem20 °C: 0,5 g/cm³
·Densidade relativa Não determinado.
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·Densidadedevapor Não determinado.

· 9.2 Outrasinformações
·Aspeto:
· Forma: Aerossol
· Informaçõesimportantespara a protecçãoda saúde
edomeioambiente, bemcomopara efeitosde
segurança
· Temperatura de ignição: 365 °C (106-97-8 butano)
·Propriedadesexplosivas: Não determinado.
·Percentagemdesolvente:
·Solventesorgânicos: 100,0 %
·VOC (EU) .

540,0 g/l
·VOC-EU% 100,00 %
·Percentagemdesubstânciassólidas: 0,0%
·Mudança doestado:
· Taxa deevaporação: Não aplicá vel.

· Informaçõesrelativasàsclassesdeperigo físico
·Explosivos não aplicá vel
·Gasesinflamá veis não aplicá vel
·Aerossóis Aerossol extremamente inflamá vel. Recipiente sob

pressão: risco deexplosão sob a ação do calor.
·Gasescomburentes não aplicá vel
·Gasessobpressão não aplicá vel
· Líquidosinflamá veis não aplicá vel
·Maté riassólidasinflamá veis não aplicá vel
·Substânciasemisturasautorreativas não aplicá vel
· Líquidospirofóricos não aplicá vel
·Sólidospirofóricos não aplicá vel
·Substânciasemisturassuscetíveisde
autoaquecimento não aplicá vel
·Substânciasemisturasqueemitemgases
inflamá veisemcontactocoma á gua não aplicá vel
· Líquidoscomburentes não aplicá vel
·Sólidoscomburentes não aplicá vel
·Peróxidosorgânicos não aplicá vel
·Corrosivospara osmetais não aplicá vel
·Explosivosdessensibilizados não aplicá vel

* SECÇÃO 10: Estabilidadee reatividade
· 10.1 ReatividadeNão existemaisnenhuma informação relevante dispon ível.
· 10.2 Estabilidadequímica
·Decomposição té rmica / condiçõesa evitar:
Não existe decomposição seusado deacordo comase specificações.
· 10.3 Possibilidadede reaçõesperigosas Não se conhecemreacçõesperigosas.
· 10.4 Condiçõesa evitar Não existemaisnenhuma informação relevante dispon ível.
· 10.5 Materiaisincompatíveis: Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
· 10.6 Produtosdedecomposiçãoperigosos: Não se conhecemprodutosdedecomposição perigosos.

* SECÇÃO 11: Informação toxicológica
· 11.1 Informaçõessobre asclassesdeperigo, tal co modefinidasnoRegulamento (CE) n.o1272/2008
· ToxicidadeagudaCombasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.

( continuação napá gina6 )
PT



pá gina: 6/9
Ficha dedadosdesegurança

emconformidadecom1907/2006/CE, Artigo31°
data da impressão 10.03.2022 Revisão: 17.12.2019Número da versão 90

Nomecomercial: COFAN AIR, COMPRIMIDO 400 ML

( continuação dapá gina5 )

54.0.2

·Corrosão/irritaçãocutânea
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
Não irritante.
· Lesõesocularesgraves/irritaçãoocular
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
Nenhumefeito irritante.
·Sensibilização respiratória ou cutânea
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
Não são conhecidosefeitossensibilizantes.
·Mutagenicidadeemcé lulasgerminativas
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
·CarcinogenicidadeCombasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
· Toxicidade reprodutivaCombasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
· Toxicidadepara órgãos alvoespecíficos(STOT) – exposiçãoúnica
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
· Toxicidadepara órgãos alvoespecíficos(STOT) – exposição repetida
Combasenosdadosdisponíveis, os crité riosde classificação não são preenchidos.
·Perigodeaspiração Combase nosdadosdisponíveis, oscrité rios declassificação não são preenchidos.
· 11.2 Informaçõessobreoutrosperigos
·Propriedadesdesreguladorasdosistema endócrino
Nenhumdos componentesseencontra listado.

* SECÇÃO 12: Informaçãoecológica
· 12.1 Toxicidade
· Toxicidadeaquá tica:Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
· 12.2 Persistê ncia edegradabilidadeNão existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
· 12.3 Potencial debioacumulação Não existemais nenhuma informação relevante dispon ível.
· 12.4 MobilidadenosoloNão existemaisnenhuma informação relevante dispon ível.
· 12.5 Resultadosda avaliaçãoPBT emPmB
·PBT: Não aplicá vel.
·mPmB: Não aplicá vel.
· 12.6 Propriedadesdesreguladorasdosistema endócri no
Oproduto não contémsubstâncias compropriedadesdesreguladoras endócrinas.
· 12.7 Outrosefeitosadversos
·Outrasindicaçõesecológicas:
· Indicaçõesgerais: Emgeral não causa perigo para a á gua

* SECÇÃO 13: Consideraçõesrelativasàeliminação
· 13.1 Mé todosde tratamentode resíduos
·Recomendação:
Não sepodeeliminar juntamente como lixo domé stico. Não permita que chegueàcanalização.
·Catá logoeuropeu de resíduos
20 01 13* solventes
15 01 04 embalagensdemetal

·Embalagenscontaminadas:
·Recomendação:
Eliminação residual conformeo regulamento dosserv içospúblicos.
Eliminação residual conformeo regulamento dosserv içospúblicos.

PT
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* SECÇÃO 14: Informaçõesrelativasao transporte
· 14.1 NúmeroONU ou númerode ID
·ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Designaçãooficial de transporteda ONU
·ADR 1950 AEROSSÓIS
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Classe(s) deperigopara efeitosde transporte
·ADR

·Classe 2 5F Gases
·Rótulo 2.1

· IMDG, IATA

·Class 2.1 Gases
· Label 2.1

· 14.4 Grupodeembalagem
·ADR, IMDG, IATA não aplicá vel

· 14.5 Perigospara oambiente: Não aplicá vel.

· 14.6 Precauçõesespeciaispara outilizador Atenção: Gases
·Númerode identificaçãodeperigo (Nº Kemler): -
·Nº EMS: F-D,S-U
·StowageCode SW1 Protected fromsourcesof heat.

SW22 For AEROSOLSwith a maximumcapacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLSwith a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.

·Segregation Code SG69 For AEROSOLSwith amaximumcapacity of 1
litre:
Segregation as for class9. Stow "separated from" class1
except for division 1.4.
For AEROSOLSwith a capacity above1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Transportemarítimoa granel em
conformidadecomosinstrumentosda OMI Não aplicá vel.

· Transporte/outrasinformações:
·ADR
·QuantidadesLimitadas(LQ) 1L
·Quantidadesexceptuadas(EQ) Código: E0

Não admissível como quantidadeexceptuada
Código: E0
Não admissível como quantidadeexceptuada
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·Categoria de transporte 2
·Códigode restriçãoemtúneis D

· IMDG
· Limitedquantities(LQ) 1L
·Exceptedquantities(EQ) Code: E0

Not permitted asExcepted Quantity
Code: E0
Not permitted asExcepted Quantity

·UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1

* SECÇÃO 15: Informaçãosobreregulamentação
· 15.1 Regulamentação/legislaçãoespecífica para a su bstância oumistura emmaté ria desaúde, segurança
eambiente
·Diretiva 2012/18/UE
·Substânciasperigosasdesignadas- ANEXO I Nenhumdos componentesseencontra listado.
·Categoria “Seveso” P3a AEROSSÓISINFLAMÁVEIS
·Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitosdenível inferior 150 t
·Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitosdenível superior 500 t
·Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXOXVII Condiçõesde limitação: 3
·Directiva 2011/65/UE relativa àrestriçãodousode determinadassubstânciasperigosasemequipamentos
elé ctricoseelectrónicos- Anexo II
Nenhumdos componentesseencontra listado.
·REGULAMENTO (UE) 2019/1148
·Regulamento (CE) n.°273/2004 relativoaosprecursoresdedrogas
Nenhumdos componentesseencontra listado.

·Regulamento (CE) n.°111/2005 queestabelece regras decontrolodocomé rciodeprecursoresdedrogas
entre a Comunidadeepaísesterceiros
Nenhumdos componentesseencontra listado.

·Disposiçõesnacionais:
· outrosregulamentos, restriçõesedecretosqueproi bem
·Substânciasquesuscitamelevada preocupação (SVHC) emconformidadecomREACH, artigo57
Nenhumdos componentesseencontra listado.
· 15.2 Avaliaçãoda segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação deSegurança Qu ímica.

* SECÇÃO 16: Outrasinformações
As informações fornecidasbaseiam-seno estado actu al dosnossosconhecimentos, embora não representem
uma garantia daspropriedadesdo produto enão fund amentamuma relação contratual.

· Frasesrelevantes
H220 Gá sextremamente inflamá vel.
H280 Contémgá ssob pressão; risco deexplosão sob aacção do calor.

·Departamentoqueelaborou a ficha desegurança: R&D legislation and regulatory advisor
·Contactoe-mail: sds-nl@european-aerosols.com
·Númeroda versãoanterior: 89
·Abreviaturaseacrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport desmarchandisesdangereusespar chemin de fer (RegulationsConcerning the
International Transport of DangerousGoodsby Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desmarchandisesdangereusespar route (European Agreement Concerning the
International Carriageof DangerousGoodsby Road)
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IMDG: International MaritimeCode for DangerousGoods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised Systemof Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical AbstractsService (division of theAmerican Chemical Society)
VOC: VolatileOrganic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulativeand Toxic
SVHC: Substancesof Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas1A: Gases inflamá veis– Categoria 1A
Aerosol 1: Aerossóis– Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gasessob pressão – Gá scomprimido
· * Dadosalteradosemcomparaçãoàversãoanterior
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