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Nome do produto KILL FREEZE

Identificação do produto Aerossol

Código do produto HERO1000

GHS02

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP)

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Aerossol 1                                  H22;H229
Para o texto completo das frases H referidas nesta Secção, consulte a Secção 16.

Efeitos físico-químicos adversos, na saúde das pessoas e no ambiente
Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1.Classificação da substância ou mistura

1.5. Número de telefone de emergência:

Em caso de emergência, ligue para o Instituto Nacional de Toxicologia: Telf. 915 620 420 Horário
de funcionamento: 24 horas. - Telefone de emergência: SOS 112 (diferente por país)

Ensystex Spain S.L.
C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 
46185. Valencia
Tlf: + 34 960 067 087 
@: info@ensystex.es

66 avenue de Magudas
33 185 LE HAILLAN - France
T 05 56 47 84 27 - @ contact-france@ensystex.com

www.ensystex3d.fr
1.4. Responsável pela colocação no mercado:

1.2.2. Utilizações desaconselhadas
Sem informações adicionais disponíveis

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

ENSYSTEX EUROPE

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

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Dirigido ao público em geral

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/ MISTURA E DA SOCIEDADE/ EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Forma do produto Mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º

1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento
(UE) 2015/830

Nº

Páginas

KILL FREEZE Versão: 2.1
Data da redacção:

30/11/2015
Substitui a ficha:

16/05/2017
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º

1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento
(UE) 2015/830

Nº

Páginas

KILL FREEZE Versão: 2.1
Data da redacção:

30/11/2015
Substitui a ficha:

16/05/2017

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Liq.), H280

Identificador do produto

N-butano (contém <0,1% de butadieno) (Nº CAS) 106-97-8
(Nº CE) 203-448-7

(Nº Index) 601-004-00-0
(Nº REACH) 01-2119474691-32

Propano (Nº CAS) 74-98-6
(Nº CE) 200-827-9

(Nº Index) 601-003-00-5
(Nº REACH) 01-2119486944-21

20-30

Texto completo das frases H, ver secção 16.

%
Classificação de acordo

com o regulamento (CE) nº
1272/2008 [CLP]

60-80 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Liq.), H280

 Nome 

3.1. Substâncias

Não aplicável.

3.2. Misturas

Informações complementares Não utilizar para qualquer outro fim que não seja aquele a que o produto se 
destina.  Destinado ao público em geral.

2.3. Outros perigos

Não existe informação adicional disponível

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Indicação de perigo detetável pelo tato Não aplicável.

Recipientes que devem dispor de um 
sistema de fecho de segurança para as 
crianças.

Não aplicável.

Palavra-sinal (CLP) Perigo
Advertências de perigo (CLP) H222 Aerossol extremamente inflamável.

H229 Recipiente sob pressão: pode rebentar com o calor.

Recomendações de prudência (CLP) P101 Se for necessário consultar um médico, manter o recipiente ou rótulo à 
disposição.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler o rótulo antes da respetiva utilização
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 
outras fontes de ignição. Não fumar.
P211 Não vaporizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P251 Não furar ou queimar, mesmo após utilização
P260 P260 - Não respirar as vapores, névoas, aerossóis. 
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada.
P403 Armazenar numa área bem ventilada.
P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar.  Não expor a temperaturas 
superiores a 50 °C/122 ºF.
P501 Elimine o conteúdo ou o recipiente no local de recolha de resíduos 
perigosos.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º

1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento
(UE) 2015/830

Nº

Páginas

KILL FREEZE Versão: 2.1
Data da redacção:

30/11/2015
Substitui a ficha:

16/05/2017

Instruções de combate a incêndios Os aerossóis inflamáveis que rebentam sob pressão excessiva do fogo 
devem ser controlados.  De modo a evitar o excesso de pressão, arrefecer 
os aerossóis com água. Atenção ao combater qualquer incêndio com 
produtos químicos. Evacuar a zona.

Perigo de incêndio Aerossol extremamente inflamável.

Perigo de explosão As misturas gás-ar são explosivas. Recipiente sob pressão: pode rebentar 
com o calor. Vapores mais densos do que o ar; podem circular ao nível do 
solo. Possibilidade de ignição à distância.

Reatividade em caso de incêndio Impedir que as águas residuais de combate a incêndios contaminem o 
ambiente

Sintomas / efeitos após inalação A sobre-exposição a vapores pode causar dores de cabeça, náuseas. 
Tonturas.

Sintomas / efeitos após contacto com a 
pele

O contacto com gás liquefeito pode provocar queimaduras provocadas pelo 
frio. Queimaduras.ultar imediatamente um especialista.

Sintomas / efeitos após contacto com os 
olhos

O contacto com gás liquefeito pode causar graves danos oculares.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas de proteção contra incêndios Não entrar na área de incêndio sem equipamento de proteção, incluindo 
proteção respiratória.

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Dióxido de carbono. Pó seco. Utilização em caso de um grande incêndio. Água 
pulverizada.

Agentes extintores inadequados: Jato de água.

5.2. Perigos decorrentes da substância ou mistura

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Aconselhamento aos médicos: tratar de forma sintomática.

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

Sintomas / efeitos após ingestão Ingestão acidental.

Primeiros socorros após contacto com 
os olhos

Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar imediatamente com água 
durante 10-15 minutos. Consultar imediatamente um oftalmologista.

Primeiros socorros após ingestão Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Consultar um médico com 
urgência.  Manter a pessoa em repouso

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros após inalação Retirar o paciente para um local arejado.Manter a pessoa em repouso. Em 
caso de persistência dos sintomas, consulte o seu médico.

Primeiros socorros após contacto com a 
pele

Lavar imediatamente com bastante água. Em caso de contacto com o 
líquido: tratar a queimadura provocada pelo frio como uma queimadura.  Se 
ocorrerem queimaduras de pele, consultar imediatamente um especialista.

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
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em conformidade com o Regulamento (CE) n.º
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6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

6.1.2. Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência

Procedimentos gerais Medidas a tomar em caso de perfuração ou esmagamento de aerossóis que 
causem fugas de produtos contidos nos aerossóis. Ventilar a zona. Não 
fumar. Manter afastado de fontes de ignição. Assegurar uma boa ventilação 
do local. Evacuar e limitar o acesso.

Ver secção 8 Controlo de exposição-proteção individual

Evitar a entrada em esgotos e água potável.  Informar as autoridades competentes se o produto causar poluição em 
esgotos, vias fluviais, solo ou ar.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

6.4. Remissão para outras secções

Procedimentos de limpeza Areia. Terra. Vermiculite. As misturas de resíduos que contenham 
butano/propano não devem entrar nas canalizações ou esgotos onde os 
vapores se possam acumular e inflamar-se. Mecanicamente ventilar a área 
do derramamento.

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

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

6.2. Precauções a nível ambiental

Procedimentos de emergência Evacuar a zona. Evitar o contacto com: Gás liquefeito

Equipamento de protecção Usar o equipamento de proteção pessoal recomendado. Assegurar uma 
ventilação adequada (mecânica). Manter afastado de fontes de ignição. 
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não inalar os vapores.
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Instruções técnicas Armazenar a uma temperatura não superior a 50°C. Seguir procedimentos 
de ligação à terra adequados para evitar a eletricidade estática. Utilizar 
equipamento elétrico/mecânico ligado à terra.

Condições de armazenamento Recomendações aplicáveis a armazéns e depósitos nos quais são 
armazenados aerossóis. Recomenda-se que os aerossóis sejam 
desbanalizados em loja. A área do "aerossol" deve ser delimitada ou por 
uma malha metálica com uma malhagem máxima de 5cm, de forma a criar 
uma gaiola, ou por paredes, a fim de evitar a projeção de aerossóis que 
poderiam incendiar o restante stock. Não fumar. Para limitar o risco de 
queda, as paletes devem ser posicionadas o mais próximo possível do chão. 
Se as embalagens forem empilhadas, certifique-se de que as das camadas 
inferiores não são esmagadas (risco de fuga por compressão). Recomenda-
se: - ventilar as instalações e não armazenar quaisquer aerossóis perto de 
fontes de calor, incluindo luz solar, faíscas e chamas abertas - utilizar o 
procedimento de incêndio, se estiver a funcionar. Armazenar num local seco 
e bem ventilado.

Materiais incompatíveis Agentes oxidantes fortes. Bases fortes. Materiais oxidantes.

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

Não existe informação adicional disponível

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades

Precauções para um manuseamento 
seguro

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Utilizar apenas o 
equipamento especificado apropriado para este produto, a sua pressão e 
temperatura de funcionamento. Não utilizar para qualquer outro fim que não 
seja aquele a que o produto se destina. Não respirar gases, vapores, fumos 
ou aerossóis. Devem ser tomadas todas as precauções para evitar um 
incêndio quando os garfos de um empilhador são perfurados acidentalmente 
durante o manuseamento de uma palete com aerossóis. Não perfurar, deixar 
cair ou esmagar latas ou aerossóis. Devem ser tomadas todas as 
precauções habituais ao carregar ou descarregar veículos para evitar a 
queda de aerossóis. Não vaporizar na direção ou perto de uma chama, 
material incandescente ou equipamento elétrico em funcionamento. 
Recipiente sob pressão - Não perfurar ou queimar mesmo após utilização. 
Armazenar e manusear como se ainda existisse perigo sério de 
incêndio/explosão e risco para a saúde.

Medidas de higiéne Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão neutro antes de 
comer, beber, fumar, e antes de sair do trabalho.

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
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1900 mg/m3

800 ppm

Valores recomendados/aceites

Protecção respiratória: Não é necessária proteção respiratória, em condições normais de utilização.

Proteção do corpo e da pele: Não é necessária em condições normais de utilização.

Protecção ocular: Não são necessárias medidas especiais para proteção dos olhos em condições normais de utilização

Estado Físico
Cor
Odor caraterístico.
Limiar olfactivo
pH:
Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) 
Ponto de fusão
Ponto de congelamento
Ponto de ebulição
Ponto de inflamação
Temperatura de auto-ignição
Temperatura de decomposição
Inflamabilidade (sólido, gás)
Pressão de vapor
Densidade relativa de vapor a 20 °C
Densidade relativa
Solubilidade
Log Poa
Viscosidade, cinemático/a
Viscosidade, dinâmico/a
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes
Limites de explosão

Gás
Incolor
característica
Não existem dados disponíveis
Não aplicável
Não existem dados disponíveis
Não existem dados disponíveis
Não existem dados disponíveis
<-40ºC
<0ºC
Não existem dados disponíveis
Não existem dados disponíveis
Gás extremamente inflamável
Não existem dados disponíveis

0,55 g/cm3

Não existem dados disponíveis
Insolúvel em água.
Não existem dados disponíveis
Não existem dados disponíveis
Não existem dados disponíveis
Recipiente sob pressão: pode rebentar com o calor
Não existem dados disponíveis
1,8 - 9,5 vol%

SECÇÃO 9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Outras Informações:
Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Assegurar uma boa ventilação do local.

Alemanha

8.2. Controlo da exposição.

Controles técnicos apropiados:
Protecção das māos: Não necessário em condições normais de utilização

TRGS 910 Notas relativas à concentração admissível

Designação local n-ButanoFrança

França

França

França

VME (mg/m3)

VME (ppm)

Nota (FR)

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

N-Butano (contém <0,1% de butadieno) (106-97-8)
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A decomposição térmica gera: Monóxido e dióxido de carbono (CO, CO2).

Chama aberta. Calor. Luz solar direta. Faíscas. Evitar a acumulação de cargas eletrostáticas. Evitar o contato com 
superfícies quentes.

10.5. Materiais incompatíveis

Oxidantes fortes. As latas de aerossol metálicas, não entram em contacto com agentes oxidantes, ácidos ou bases.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. Perigo de explosão sob a ação do calor.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização.

10.4. Condições a evitar

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Recipiente sob pressão: pode rebentar com o calor.

10.2. Estabilidade química

9.2. Outras informações

Conteúdo de COV                                                                 550 g/l (100%)
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Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

 CRYO - INSETOS 

Identificação do produto Aerossol

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

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

Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Perigo de aspiração Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

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

Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Carcinogenicidade Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Efeitos tóxicos na reprodução Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Sensibilização respiratória ou cutânea Não classificado.

Mutagenicidade nas células 
germinativas

Não classificado.

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Corrosão/Irritação cutânea Não classificado.
pH: não aplicável

Informações adicionais Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos.

Dano/irritação ocular Não classificado.
pH: não aplicável

 N-Butano (contem <0,1% de butadieno) (106-97-8) 

CL50 inalação - ratazana 658 mg/l/4h

Toxicidade aguda (via cutânea) Não classificado.

Toxicidade aguda (inalação) Não classificado.

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) Não classificado.

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
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Indicações suplementares Sem efeitos adicionais conhecidos.

Recomendações para o tratamento do 
produto/embalagem

Eliminar os aerossóis usados ou danificados nos locais de descarga 
autorizados. Eliminar de acordo com os regulamentos de segurança 
locais/nacionais em vigor. Recipiente sob pressão - Não perfurar ou queimar 
mesmo após utilização.

Potencial de bioacumulação Dados não disponíveis

 CRYO - INSETOS 

Mobilidade no solo Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos: Potencial de destruição da camada de ozono: ODP(R-11.1) =0.

Toxicidade aquática crónica Não classificado.

 N-Butano (contem <0,1% de butadieno) (106-97-8) 

Persistência e degradabilidade Tempo de meia-vida da substância química na água: <2,6 d 
Meia-vida da substância química no ar : 3,2 d.

Potenciais efeitos adversos na saúde 
humana e possíveis sintomas

O contacto com gás liquefeito pode causar graves danos oculares. O 
contacto com o líquido provoca queimaduras de frio.

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

12.5, Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação adicional disponível

12.6. Outros efeitos adversos

12.3. Potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo

 N-Butano (contem <0,1% de butadieno) (106-97-8) 

Potencial de bioacumulação Não possui potencial de bioacumulação.

 Propano (74-98-6) 

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

12.2. Persistência e degradabilidade

Informação ecológica - geral Evitar a libertação para o ambiente.

Toxicidade aquática aguda Não classificado.
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De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Categoria de transporte (ADR) 2

Código de restrição em túneis (ADR) D

Instruções de embalagem (ADR) P207, LP02

Disposições especiais de embalagem 
(ADR)

PP87, RR6, L2

Disposições particulares relativas à 
embalagem em comum (ADR)

MP9

Não aplicável

Perigoso para o 
ambiente: Não

Perigoso para o ambiente: Não
Poluente marinho: Não

Perigoso para o 
ambiente: Não

Perigoso para o 
ambiente: Não

Código de classificação (ADR) 5F

Disposição especial (ADR) 190, 327, 344, 625

IATA ADN

UN 1950 
AEROSSÓIS, 2.1, 

(D)

UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1 UN 1950 
AEROSSÓIS, 

INFLAMÁVEIS 2.1 

UN 1950 
AEROSSÓIS, 2.1

2.1 2.1 2.1 2.1

Aerossóis
Aerossóis,

 inflamáveis
Aerossóis

IMDG IATA ADN

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950

Informação Ecológica - resíduos Evitar a libertação para o ambiente.

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Quantidades limitadas (ADR) 1l

Quantidades excetuadas (ADR) E0

Sem informações adicionais disponíveis

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: 
Não

Não aplicávelNão aplicável Não aplicável
14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável

RIDADR IMDG

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
2.1

Descrição documento de transporte
UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

AerossóisAerossóis

14.1. Número ONU
UN 1950

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

RIDADR
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 Código Regime   instalações classificadas para a proteção do ambiente  

Aerossóis extremamente inflamáveis ou inflamáveis da categoria 1 ou 
2 contendo gases inflamáveis da categoria 1 ou 2 ou líquidos 
inflamáveis da categoria 1.

França

 N.º ICPE 

4320.text

 Gama 

Transporte rodoviário

Nenhum dado disponível

Transporte marítimo

Não foi efetuada nenhuma avaliação da segurança química.

- Não contém substâncias sujeitas a restrições de acordo com o Anexo XVII do REACH.
- Não contém nenhuma substância incluída na lista de candidatos do REACH.
- Não contém nenhuma substância listada no anexo XIV do REACH.
- Não contém quaisquer substâncias abrangidas pelo REGULAMENTO (UE) n.º 649/2012 DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO de 4 de julho de 2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
- A(s) substância(s) não está(ão) sujeita(s) ao Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de abril de 2004, relativo a poluentes orgânicos persistentes e que altera a Diretiva 79/117/CEE

15.1.2. Diretivas nacionais

15.2. Avaliação da segurança química

Conteúdo de COV 550 g/l (100%)

Outras informações, restrições e 
disposições legais

Diretiva 75/324/CEE relativa aos geradores de aerossóis e as suas 
adaptações. 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

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

15.1.1. Regulamentação da UE

Transporte aéreo

Nenhum dado disponível

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

Nenhum dado disponível

Transporte marítimo

Nenhum dado disponível
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H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.

Estas informações baseiam-se baseia-se nos conhecimentos atuais, e descrevem o produto apenas para fins de saúde, 
segurança e ambiente. Por conseguinte, não devem ser interpretadas como garantia de qualquer propriedade específica 
do produto.

H220 Gás extremamente inflamável.
H222 Aerossol extremamente inflamável.
H229 Recipiente sob pressão: pode rebentar com o calor.

 Texto completo das frases H e EUH: 

Aerossol 1 Aerossol, categoria 1
Chama. Gás 1 Gases inflamáveis Categoria 1
Press. Gas (Liq.) Gases sob pressão: Gás liquefeito

 Item alterado   Modificação  Notas sobre modificação 

Fontes de informação REGULAMENTO (CE) n.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem 
e embalamento de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Informações adicionais Imp. DL4.

Modificado

Modificado

Substituir ficha de dados Modificado

7.2 Condições de armazenamento

Data da revisão

 Indicações de alteração 

 Secção 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES
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