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1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto 
 AUTOL TOP 20000 High Temp 

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

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Eni Schmiertechnik GmbHFabricante : 

Morada : Paradiesstr. 14 

Código Postal : D – 97080 Würzburg

Telefone :   +49 931 900 98-0

Fax : +49 931 98442

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

1.4 Número de telefone de emergência 

2. Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura 
Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [GHS]
Causa séria irritação dos olhos.
Irrit. Olhos 2 ; H319

2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [GHS] 

H319 - Provoca irritação ocular grave 

Pictogramas de perigo 

Ponto de exclamação (GHS07)

Palavra-sinal
Atenção  

Advertências de perigo
 

Recomendações de prudência
P264 

P280 

P337/313 

P305/351/338 

Lavar cuidadosamente após manusear.
Utilizar luvas/ roupas de proteção/ óculos/ proteção face.
Se irritação ocular persistir: obter ajuda médica.
NOS OLHOS: Lavar abundantemente com água por vários minutos. Remover lentes de contacto. Continuar a lavar. 

2.3 Outros perigos  
Nenhum.

2.4 Informação Adicional
A classificação foi feita de acordo com a última edição da lista-EC, e expandida de informação de literatura e fabricantes.

3. Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

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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Caracterização Química
Óleo base com espessantes e aditivos.
Componentes Perigosos

2-ETHYLHEXYL-ZINK-DITHIOPHOSPHAT ; Número registo (EC) : 01-2119493635-27-000 ; EC-No. : 224-235-5; CAS-No. : 4259-15-8

Percentagem :  
Classificação 67/548/EEC :

Classificação 1907/2006 (GHS) : 

1 - 2,5 % 

N ; R51/53  Xi ; R41 

Dano Olhos 1 ; H318  Aquático Crónico 2 ; H411

 ZINKDIALKYLDITHIOPHOSPHAT ; EC-No. : 270-608-0; CAS-No. : 68457-79-4 

Percentagem :
Classificação 67/548/EEC : 
Classificação 1907/2006 (GHS) : 

0 - 1 % 

N ; R51/53  Xi ; R41  Xi ; R38   
Dano Olhos  1 ; H318 Irrit. pele 2 ; H315  Aquático Crónico 2 ; H411

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

Informação Adicional
Para os ingredientes sem qualquer informação sobre o número EG, utilizaremos um nome genérico de acordo com a alteração VI da RL 
1999/45 / EG. Óleo mineral altamente refinado (extracto de IP 346 DMSO <3%).

4. Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
Medidas gerais
Remover imediatamente as roupas contaminadas.
Medidas em caso de inalação 
Sem medida particularmente requerida. Respirar ar fresco. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas procurar ajuda médica.

Após contacto com a Pele
Primeiro limpar a seco. Lavar abundantemente com água e sabão.
Após contacto com os Olhos
Remover lentes de contacto, manter olhos abertos. Lavar abundantemente com água. Procurar ajuda médica imediatamente.

Após Injestão

4.2 

Não induzir o vómito. Procurar ajuda médica.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhum conhecido

4.3 Indicação de tratamento médico imediatamente necessário
Nenhum.

5. Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção 
Meios adequados de extinção 

Jato de água, espuma, pó. Dióxido de Carbono (CO2). Areia. Adaptar as medidas de extinção de acordo com o meio envolvente.

Agentes extintores inadequados 
 Water.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Monóxido de Carbono (CO). Dióxido de Carbono (CO2). Produtos de pirólise alifática e 
aromática. Óxidos de nitrogénio (NOx). Dióxido de Enxofre (SO2).

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Sistema de respiração autónomo pode ser apropriado.

5.4 Outras informações 
Controlar o escoamento das águas com devido tratamento.
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6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Avoid contact with skin and eyes. Take the precautions customary when handling chemicals. 

6.2 Precauções a nível ambiental 
Não esvaziar em águas ou drenos.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Perigo: Escorregamento.
Remover mecanicamente de acordo com o regulamentado (Capítulo 13).

6.4 Remissão para outras secções 
Nenhuma.

7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Informações para um manuseamento seguro 
Este produto dificilmente é nocivo para a saúde, quando utilizado cuidadosamente e com as devidas medidas de higiene. Evitar contacto com pele e olhos.

Informação de proteção contra fogos e explosões
Sem medidas especificas.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Condições de armazenamento 

De acordo com as normas das entidades oficiais.
Produto polui a água.

Produtos incompatíveis
Reage com produtos oxidantes.
Informação adicional de armazenamento

Manter o conteúdo no recipiente original. Observar as indicações no rótulo. Evitar luz solar e aquecimento. Observar a temperatura de 
armazenagem. Evitar arrefecer a temperaturas inferiores a 0°C.

Classe de armazenamento :

Classe de armazenamento (TRGS 510) : 10 

7.3 Usos específicos
Nenhum

8. Controlo da exposição/proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo 
Under non-coventional conditions oil mist can evolve. The following country specific limits are valid in this case: Finland: 5 mg/m³, Sweden: 5 
mg/m³, USA: 5 mg/m³.

8.2 Controlo da exposi«o 
Equipamento de proteção pessoal
Proteção geral e medidas de higiene

Evitar o contacto com pele e olhos. Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar as mãos antes das pausas e depois do trabalho. 
Manter afastada a comida, bebida e comida de animais.
Medidas comuns de manuseamento de químicos.

Protecção respiratória 
Sem medidas em particular.
Protecção das mãos 

Usar luvas de proteção. Nitrilo: espessura 0,4 mm, tempo de ruptura> 240 min.
O tempo de ruptura exacto tem que ser descoberto pelo fabricante das luvas de protecção.

Protecção ocular 
Utilizar óculos de proteção de segurança.

10 
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Protecção do corpo:
Medidas gerais de proteção e higiene, sem medidas em particular.

Informação adicional para medidas de engenharia
Medidas listadas na secção 7 e 8.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Image 
Forma  :
Cor :
Cheiro :

Pastosa
De acordo com a ficha técnica.

Characterístico.  

Dados de segurança relevantes
260  °C 

> 250  °C 

> 200  °C 

Sem perigo de explosão.

Ponto de fusão : ( 1013 hPa )

Ponto de ebulição : ( 1013 hPa )

Ponto de inflamação  :
Danger of explosion: 

Densidade : ( 20 °C ) ca. 

Solubilidade/ Miscível com água:

0,93 g/cm3 DIN 51757.

Não é miscível ou difícil de misturar.
9.2 Outras informações 

Nenhuma.

10. SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactividade 
Não existem dados disponíveis para o produto.

10.2 Estabilidade química 
Não existem dados disponíveis para o produto.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas
Não existem dados disponíveis para o produto.

10.4 Condições a evitar 
Produto estável, em condições normais de manipulação e do armazenamento  (Ver secção 7).

10.5 Materiais incompatíveis 
Agentes oxidantes fortes. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Quando exposto a elevadas temperaturas pode produzir produtos de decomposição perigosos como monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, fumo, óxidos e nitrogénio.Aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Óxidos de enxofre (SOx).

11. Informações toxicológicas

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Efeitos primários de irritação 
Contato com a pele: contato freqüente e prolongado com a pele pode causar irritação e inflamação da pele. Contacto com os olhos: irritação.
Sensibilização 

Nenhum conhecido.
11.2 Experiência em prática

Este produto não é susceptível de prejudicar a saúde, tendo em conta precauções normais e adequadas de manuseamento e higiene. 
Efeitos ecotóxicos: Nenhum conhecido.
Toxicidade aquática: Nenhum conhecido.

> 
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12. Secção 12. Informações ecológicas

12.1 Toxicidade
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.2 Persistência e degradabilidade
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.3 Potencial bioacumulativo
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.4 Mobilidade no solo
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.5 Resultados de  avaliação PBE e vPvB
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.6 Outros efeitos adversos
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto

12.7 Informação adicional
Não esvaziar nas águas ou nos esgotos.

13. Considerações relativas à eliminação.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Conselhos
Retirar em conformidade com os regulamentos. 
Não deitar em águas ou esgotos.

Chave de resíduos
ASN 12 01 12: ceras e gorduras usadas.

Embalagens contaminadas
Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas de todos os resíduos e podem ser enviadas para uma unidade de reciclagem. 
Embalagens sujas devem ser eliminadas do mesmo modo.
Recomendação
Em conformidade com os regulamentos oficiais locais. 

14. Informações sobre transporte. 

14.1  Número ONU 
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

14.2  Designação oficial de transporte da ONU
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

14.3  Classes de perigo para efeitos de transporte  
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

14.4  Grupo de embalagem  
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

14.5  Perigos para o ambiente  
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

14.6  Precauções especiais para o utilizador  
O produto não constitui uma substância perigosa nos transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos nacionais / internacionais.

15. Informações sobre regulamentação. 

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

National regulatory information 
Water pollution classification 
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Classe: 1 Classificação de acordo com VwVwS 

15.2  Avaliação da segurança química
Não existem dados disponíveis sobre o próprio produto.

16. Outras informações. 

Informação adicional 
Indicações de mudanças:

02.2 GHS - Informação sobre os riscos suplementares · 03. Componentes perigosos 
R-Frases dos componentes

38 

41 
Irritante para a pele 
Risco de lesões oculares graves

51/53 Tóxico para os organismos aquáticos Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 

GHS Declarações de perigo dos componentes 

H315 Provoca irritação da pele. 

H318 

H319 

H411 

Provoca lesões oculares graves. 
Provoca irritação ocular grave. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Estes dados são baseados em nosso conhecimento atual. No entanto, não constituem uma garantia para quaisquer características específicas do 
produto e não estabelecem uma relação contratual juridicamente válida.




