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     FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

ULTRA ONE  

HD 
DE ACORDO COM O REGULAMENTO CE 1907/2006/EEC DATE: 01 / 06 / 2010 

Edição: 10/001 (substitui todas edições anteriores) Revisão em 01/05/2009  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE 

Descrição Química:   Detergente contém surfatantes e substancias minerais 
Nome de Produção:   Ultra One Heavy Duty 
Nome Comercial:   Ultra One HD 
Utilização:    Desengordurante/limpa/desodoriza  
Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  

ULTRA ONE CORPORATION EUROPE N.V. 
HEIENDAALLAAN 11 B-1653 DWORP BELGIE 
TEL. +32(0)475 26 86 98 FAX. +32(0)2 791 56 24 
info@ultraonecorp.be 

Telefone de emergência:   808 250 143 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

A Classificação do produto foi realizada em conformidade com a Diretiva 67/548/EC e a Diretiva 
1999/45/EC, este produto foi classificado como não perigoso. 
Riscos mais importantes:  Não. 
Riscos Específicos:   Não. 

 
3.COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  
 

Ingredientes perigosos:   Não. 
Descrição química:  Substancias à base de plantas naturais e da terra 
Surfatantes:   Material a base de plantas naturais, água  
 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

Contacto com os olhos:  Lavar os olhos com água em abundância durante 10 minutos, levante 
a parte superior e inferior da palpebra de vez em quando, e obter 
aconselhamento médico, se necessário 

Contacto com a pele:   Não 
Por ingestão:    Beba muita água. Não provoque o vómito.  
Concentrado:    Procurar assistência médica. 
Por inalação:    Não. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 

Medidas especiais de combate ao incêndio:    Não (solução com água) 
Medidas para evitar:      Nenhum conhecido 
Perigos particulares decorrentes do próprio produto:   Não, produtos sem decomposição e 

reações perigosa. 
Equipamento especial de combate a incêndio:   Não exigido  
 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

Precauções individuais:   Evitar o contacto com os olhos 
Medidas para proteger o ambiente: O concentrado deve ser diluído antes da eliminação 
Métodos de confinamento de limpeza:  Lave o derramamento com muita água 
  

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 

Manuseio seguro:    Evitar respingos e evitar contacto com os olhos 
Armazenagem segura:    Mantenha o recipiente fechado, evitar congelação 
Material de embalagem a ser evitada: Desconhecido  
 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controlo:    Nenhum exigido 
Medidas de proteção individual 
- Proteção respiratória:    Nenhum exigido  
- Proteção da pele:   Nenhum exigido  
- Proteção dos olhos:    Usar óculos de segurança 
Medidas de higiene:    Não beber, comer ou fumar durante o trabalho  

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 Estado físico a 20° c:    Líquido 
 Cor:      Incolor 
 Odor:     Inodoro 
 pH:      12.8 (diluído com água 1/10: 11.9) 
 Gravidade específica:    1,05 (água = 1.0) 
 Ponto de ebulição faixa de ebulição: 100 °C (água) 
 Ponto de fusão/faixa de fusão:   0 °C, (água) 
 Inflamabilidade (sólido, gases):  N/A 
 Temperatura de auto ignição:   N/A 
 Propriedades explosivas:    N/A 
 Flashpoint:     N/A 
 Salubridade em água:    Totalmente solúvel em água 
 Outros:     Livre de Fosfato  

 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

Estável. 
Condições a evitar:    Não 
Materiais a evitar:    Não 
Produtos de decomposição perigosos:  Não 
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11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

Toxicidades Aguda                                                                                                                                                          
DL50 relevantes para a classificação 
- Oral (surfatantes):    LD50 oral agudo em ratos: >2 g/kg b.w. 
Irritação 
- Pele:      Ligeiramente irritante 
- Olhos:      Irritante moderado, pode ficar com dor e vermelhão.  

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

Efeitos de ecotoxicidade:    Não 

 

13. MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

De acordo com a legislação comunitária 
Embalagens contaminadas:   Limpar com água  

 

14. INFORMAÇÃO RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Transporte por terra número ONU:  55 
Transporte por Ar número ONU:   N/A  
Transporte por mar número ONU:  N/A  
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

Símbolos de perigo:    N/A 
Frases (R):     N/A 
Frases (S):     N/A 
 

Ultra One desengordurante, é uma emulsão à base de água considerado não perigoso sob o padrão de 
comunicação de risco OSHA (29 CFR 1910-1200). Nenhuns dos ingredientes do produto pertencem a 
qualquer lista de agentes químicos cancerígenos ou perigosos ou proibidos ou materiais provenientes 
destes. Este produto não contém produtos químicos sujeitos ao título 3 do SARA , secção 313, e parte 
372 requisitos de relatórios. Este produto está em conformidade com as normas e diretrizes EPA 

relacionadas com desengordurantes ambientalmente seguras. 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

História 
-Data da primeira edição:    23/08/2011 
-Versão:     3 (20/05/2013) 
-Criado por:     BBK 

 

Esta ficha de dados de segurança do material e das informações nelas contidas são oferecidos de boa-fé 
a quem precisar. A saúde e precauções de segurança nesta folha de dados pode não ser adequado para 
todos os indivíduos e / ou situações. É obrigação do utilizador/consumidor avaliar e utilizar este produto 
de forma segura e em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Nenhuma garantia é 
feita expressa ou implícita e o fornecedor não pode assumir a responsabilidade pela precisão ou 
integridade dos dados contidos nesta folha de dados de segurança. 

 


