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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificador do produto: AUTOL Supergear FE 

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

Utilização da substância/mistura: 
1.3 Identificação do fornecedor da 
ficha de dados de segurança : 

Número de telefone de emergência : 

Óleo de Engrenagens
Eni Schmiertechnik GmbH 
Paradiesstr. 14, 97080 Würzburg Tel. (+ 49) 931 - 900 98-0   Fax (+ 49) 931-98442 

Technical Department, Tel. (+49) 931 900 98-145 technik.wuerzburg@agip.de 
www.enischmiertechnik-datenblaetter.de 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da 
substância ou mistura: 
Classificação GHS: 
Categorias Perigosas: 

Frases Perigo: 

Elementos Rótulo: 
Componente perigosos que 
devem estar listados no 
Rótulo: 

Palavra-sinal: 
Pictogramas: 

Advertências de perigo: 

Recomendações de prudência: 

Esta mistura não é classificada como perigosa de acordo com o regulamento EC 1994/45.

Causa séria irritação dos olhos: Irrit. Olhos 2 
Sensibilização da Pele/Respiratórias: Sens. Pele 1 
Perigoso para o ambiente aquático: Aquático Crónico 4 

Pode causar reação alérgica na pele
Causa severa irritação ocular
Pode causar danos duradouros na vida aquática

Penteno, 2,4,4-trimetil-, sulfurado
Produtos da reacção do ácido bis (2-metilpentan-2-il) ditiofosfórico com óxido de fósforo, 
óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado)
Atenção
GHS07 

H317: Pode causar reação alérgica na pele.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H413: Pode causar danos duradouros na vida aquática.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P273: Evitar libertação para o meio ambiente.
P280: Utilizar luvas/ roupas de proteção/ óculos/ proteção face. 
P302+P352: CONTACTO PELE: Lavar abundantemente com água.
P333+P313: Caso ocorra irritação: Obter ajuda médica.
P305+P351+P338: NOS OLHOS: Lavar abundantemente com água por vários minutos. 
Remover lentes de contacto. Continuar a lavar.
P337+P313: Se a irritação ocular persistir: Obter ajuda médica.

CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN) 
Centro de informação antivenenos, Lisboa (24h) (PT) 
808 250 143 (Portugal) 
(Fonte: ONU-OMS) 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2 Misturas: 

Componentes Perigosos: 

EC-No. Identificação Química Quantidade 

CAS-No. Classificação 

Index-No. Classificação GHS  

REACH-No. 

417-070-7 Branched hexatriacontane 55 - < 60% 

151006-62-1 R53 

601-064-00-8 Aquático Crónico 4; H413 

273-103-3 Pentene, 2,4,4-trimethyl-, sulfurized 5 – < 10% 

Xi – Irritante, R43-53 

Sens. Pele 1, Aquático Crónico 4; H317, H413 

931-384-6 Produtos da reacção do ácido bis (2-metilpentan-2-il) ditiofosfórico com 
óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado)

1 – < 5% 

Xn – Nocivo, N – Perigoso para o ambiente, R22-41-43-51-53 

Liq. inflamável 3, Tox. Agúda 4, Dano Olhos. 1, Sens. Pele 1, Aquático 
Crónico 2; H226, H302, H318, H317, H411 

01-2119493620-38

209-909-9 O,O,O-triphenyl phosphorothioate < 1% 

Xn – Nocivo, R53-62-63 

Repr. 2, Aquático Crónico 4; H361 H413 

Texto completo das frases R e H : ver secção  16. 

Informação Adicional: De acordo com as normas EC o produto não tem de ser rotulado.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

4.3 Indicação de tratamento médico 
imediatamente necessário:

Usar equipamentos de prote«o individual. Mudar imediatamente roupas contaminadas. 
N«o colocar panos impregnados nos bolsos.
Em caso de inala«o de aerossol/spray/salpico: Consultar m®dico. Apanhar ar fresco, 
evitar respirar p·/fumo/vapores/spray. SE INALADO: caso tenha dificuldade 
respirat·ria, retirar a v²tima para uma zona onde fique numa posi«o confort§vel a 
respirar ar fresco.

Ap·s contacto com a pele, retirar imediatamente roupas contaminadas e lavar 
prontamente com §gua e sab«o. Em caso de irrita«o da pele: procurar ajuda m®dica.
Lavar abundantemente e cuidadosamente com §gua. Em caso de problemas ou 
persist°ncia dos sintomas, consultar um oft§lmologista.
Abrir a boca e beber bastante §gua. No caso engolir n«o induzir o v·mito: procurar 
ajuda m®dica e mostrar esta informa«o.

Sem informação disponível. 

Cuidado com vómito: risco de aspiração.
Perigo Aspiração: Recorrer imediatamente a ajuda médica.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
5.1 Meios de extinção : 
Meios adequados de extinção 

Meio inadequados: 

MSDS/2/1214/1417_GHS_GS e 

Coordenar medidas de combater o fogo com o meio envolvente. Dióxido de 
carbono CO2, pó seco, espuma. 

Jato de água.

4.1 Descrição das medidas de 
primeiros socorros: 
Medidas gerais de primeiros 
socorros: 
Medidas de primeiros socorros em  
caso de inala«o:

Ap·s contacto com a Pele: 

Ap·s contacto com os Olhos: 

Ap·s Injest«o: 
4.2 Sintomas e efeitos mais 
importantes, tanto agudos como 
retardados: 
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5.2 Perigos especiais 
decorrentes da substância ou 
mistura: 
5.3 Recomendações para o 
pessoal de combate a 
incêndios : 
Outras informações: 

Perigos de exposição resultantes da substância, produtos da combustão e gases 
resultantes: Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de 
Enxofre, Óxidos de Fósforo, Sulfureto de Hidrogénio (H2S). 

Fumo negro em caso de incêndio: Usar aparelho de respiração autónomo. Em caso de 
incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Em caso de incêndio: Usar aparelho de 
respiração autónomo.
Recolher água de extinção contaminada separadamente. Não permitir a entrada de 
drenos ou água superficial. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação aplicável. 
Use água pulverizada/corrente para proteger o pessoal e para refrigerar os recipientes 
em perigo.

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: 

6.3 Métodos e materiais de 
confinamento e limpeza: 

6.4 Remissão para outras secções: 

Especial perigo de escorregamento por salpicos ou vazamentos.
Vestir roupa de proteção.
Utilizar proteção respiratória na presença de vapores, pó e aerossóis.
Não permitir a entrada em águas ou drenos. Evitar a proliferação em grandes áreas 
(ex. utilizar barreiras de óleo). 
Absorver com material apropriado (ex. areia, terra diatomácea, ácido ou agentes de 
ligação universais). Tratar o material recolhido de acordo com o indicado na 
secção de remoção. No caso de fuga de gás ou contaminação de rios, solo ou 
drenos informar as entidades responsáveis.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
7.1 Precauções para um 
manuseamento seguro: 

Informações para um 
manuseamento seguro : 
Aviso para a proteção contra 
fogo e explosão:

Proteger a pele com creme. Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
Condições a evitar: geração de Aerossol.
Sem manuseamento especial necessário. Quando usar não fumar.

Classe fogo: B (DIN-/EN-Normas: EN2) 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Condições de armazenamento: 

Aviso da compatibilidade de 
armazenamento: 

Informação adicional 
armazenamento: 

7.3 Uso específico: 

Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor. Manter no recipiente original. 
Não armazenar com: Comida e agentes oxidantes.

Caso penetre no solo contaminará lençóis friáticos. Manter longe do calor.

Óleo de engrenagens. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual  

Na utilização não comer, beer ou fumar. Mudar roupa contaminada. lavar as mãos 
antes das pausas e depois do trabalho. Proteger a pele por usar creme de proteção. 
Manter afastado de comida, bebida e comida de animal. Não respirar vapores.
Em dispersão/spray: luvas/roupa de proteção.
Usar Luvas adequadas.

8.1 Parâmetros de controlo: 

8.2 Controlo da exposi«o : 
Proteção geral e medidas de higiene: 

Protecção face/ocular: 
Protecção das mãos: 

Protecção pele: 

Protecção respiratória: 

Em dispersão/spray: luvas/roupa de proteção. 
Usar dispositivo de respiração autónoma quando exposto a vapores, pó e aerossóis.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  
Forma : Líquido

ÂmbarCor: 
Cheiro: Characterístico
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Não aplicável (DIN 51369) Valor pH: 

Mudanças no estado físico: 

Ponto de Fluidez: 

Ponto de fusão: 

Ponto de inflamação: 

Pressão de vapor (at 20°C): 

Densidade a 15°C: 

Solubilidade água (at 20°C): 

Solubilidade em outros solventes: 

Viscosidade, cinemática a 100°C: 

Teste separação solvente: 

Conteúdo de solvente: 
9.2 Outras informações : 

~ -42°C (DIN ISO 3016) 

> 200°C (ISO 2592)

Não existem dados disponíveis
< 0,1 hPa (Calculated)

~ 0,85 g/cm³ (DIN 51757) 
Praticamente insolúvel
Soluvel em hidrocarbonatos (óleo mineral) 
7 – 9 mm²/s (DIN 51562)

Não existem dados disponíveis
Sem solventes
Nenhuma

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 
Agentes oxidantes fortes.10.1 Reactividade: 

10.2 Estabilidade química: Produto estável (em condições normais de manipulação e do armazenamento). 
Início da decomposição a temperaturas elevadas (> 65°C). 

10.3 Possibilidade de reacções 
perigosas : 

Possível com agentes oxidantes fortes. Este produto é estável em condições 
normais. Reações perigosas são improváveis
Não existem dados disponíveis. 

Agentes oxidantes fortes.
10.4 Condições a evitar : 
10.5 Materiais incompatíveis : 
10.6 Produtos de 
decomposição perigosos : 
Informação adicional: 

Nenhum 

Sem decomposição térmica sob condições normais de manipulação e armazenamento. 

Secção 11. Informações toxicológicas
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos: 

Toxicidade aguda: Não existem dados disponíveis. Efeito irritante nas vias respiratórias: Não respirar os gases/
our. 

CAS-No. Nome Químico
Rotas de exposição Método  Dose Espécies Fonte
Os produtos de reacção do ácido bis (2-metilpentan-2-il) ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido 
de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado)
Oral ATE  500 mg/kg 

Irritação e corrosividade: Efeito irritante na pele: Nenhum
O contato frequente e prolongado com os olhos pode causar irritação ocular.

Efeitos sensibilizantes:  Devido à concentração muito baixa de substâncias sensibilizantes, o produto 
acabado pode assumir-se que não é sensível à pele.

Efeitos graves após repetidos 
exposição prolongada:  O contacto frequente ou prolongado com a pele pode causar irritação dérmica.
Carcinogênico/mutagênico/tóxico 
ou efeitos para a reprodução: O produto não está classificado.
Efeitos específicos em 
experiências animais:
Informações adicionais sobre testes: 

Não existem dados disponíveis.
A classificação foi efectuada de acordo com o método de cálculo da Directiva 
"Preparações" (1999/45 / CE).

Experiência prática:
Observações relevantes para a classificação: Possui efeito de desengorduramento na pele
Outras observações: Não se conhecem riscos especiais quando o produto é utilizado adequadamente e são 

observadas as medidas de precaução indicadas.
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Secção 12. Informações ecológicas 
12.1 Toxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo 

no ambiente aquático.
12.2 Persistência e degradabilidade: Devido à sua baixa solubilidade em água, o produto é quase completamente separado 

mecanicamente em instalações biológicas de esgoto. Dificilmente eliminado pela 
água. Não é facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE). O 
produto é parcialmente biodegradável. Resíduos significativos permanecem.
Os óleos pós-uso não devem ser descarregados no sistema de esgoto ou em águas 
superficiais, nem devem ser autorizados a entrar no solo.

12.3 Potencial bioacumulativo: Não existem dados disponíveis. Não permitir descarga descontrolada do produto no 
ambiente.
Não existem dados disponíveis.12.4 Mobilidade no solo: 

12.5 Resultados de  avaliação 
PBE e vPvB: 
12.6 Outros efeitos adversos: 
Informação adicional: 

Não existem dados disponíveis.
Organismos aquáticos: Não existem dados disponíveis. Efeitos em estações de 
tratamento de águas residuais: Não existem dados disponíveis. Não permitir a entrada 
em canalizações de águas superficiais. A classificação foi efectuada de acordo com o 
método de cálculo da Directiva "Preparações" (1999/45 / CE).

Seção 13. Considerações relativas à eliminação. 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos: 

Conselhos sobre a eliminação: Os códigos de resíduos são demonstrados recomendações baseadas na utilização 
prevista para a substância e podem ser re-atribuídos outros códigos de resíduos por parte 
do utilizador, se for o caso. Atender à legislação relativa aos resíduos. Não deitar os 
resíduos no esgoto, descarte do material e recipiente num centro de recolha de resíduos 
perigosos ou especiais.
13 02 06 – Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares, 
e aqueles nos capítulos 05, 12 e 19); resíduos de motor, transmissões e lubrificação; 
sintéticos de motores, transmissões e lubrificação. Classificados como resíduos perigosos.

13 02 06 – Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos 
alimentares, e aqueles nos capítulos 05, 12 e 19); resíduos de motor, transmissões e 
lubrificação; sintéticos de motores, transmissões e lubrificação. Classificados como 
resíduos perigosos.
15 01 10 – resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais 
filtrantes e vestuário de protecção não anteriormente especificados; embalagens 
(incluindo resíduos de embalagens, recolhidos separadamente); recipiente de 
resíduos de embalagens contendo ou contaminados por substâncias perigosas.
Classificados como resíduos perigosos. 

Eliminar o material e seu recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou 
especiais. Embalagens não contaminadas podem ser recicladas. As embalagens 
contaminadas da mesma maneira que a substância correspondente.

Secção 14. Informações sobre transporte. 
Transporte por via terrestre (ADR/RID): 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Óleo Engrenagens

Nenhum bem perigoso no sentido deste regulamento de transporte.
Outras informações 
(transporte por via terrestre): 
Transporte por via fluvial(ADN): 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU:  Óleo Engrenagens 

Nenhum bem perigoso no sentido deste regulamento de transporte.
Outras informações 
(transporte por via fluvial): 
Transporte marítimo (IMDG): 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Óleo Engrenagens 

Outras informações 
(transporte marítimo): Nenhum bem perigoso no sentido deste regulamento de transporte.

Número de eliminação de 
resíduos/produtos não 
utilizados: 

Número de resíduos de 
produtos usados:

Número de eliminação de 
resíduos e embalagens 
contaminadas: 

Embalagens contaminadas: 
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Óleo Engrenagens 
Transporte aéreo (ICAO): 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: 
Outras informações
(transporte aéreo): Nenhum bem perigoso no sentido deste regulamento de transporte.

Secção 15. Informações sobre regulamentação. 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente: 
Informação regulamentar UE: 

Informação adicional: De acordo com as directivas da CE ou as regulamentações nacionais correspondentes,
o produto não tem de ser rotulado.

Informações regulamentares nacionais: 
Classe de perigo para as águas (WGK) (D): 2 – Perigoso para água. 

16. Outras informações.
As informações contidas nesta ficha de dados de segurança baseiam-se no nosso nível de informação actual. Não garante certas 
propriedades do produto e não estabelece uma relação contratual. Esta informação refere-se apenas ao material específico e pode 
não ser válida se o material for utilizado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo.

Texto completo das frases R referidas nos pontos 2 e 3:
R22 Perigoso se ingerido
R41 
R43 
R51 
R53 
R62 
R63 

Risco de sérios danos aos olhos
Pode causar sensibilização por contacto com a pele
Tóxico para os organismos aquáticos
Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
Possíveis riscos de comprometimento da fertilidade
Possível risco de danos para o feto

Texto completo das declarações H referidas nos pontos 2 e 3: 
H226 Líquido e vapor inflamáveis
H302 
H317 
H318 
H319 
H361 
H411 
H413 

Perigoso se ingerido
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
Provoca lesões oculares graves
Provoca irritação ocular grave
Suspeita de danificar a fertilidade ou o nascituro 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Pode causar efeitos nocivos duradouros para a vida aquática

Alterações na seção: 1 - 16. 




