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1. Identificação da substancia/preparação e da sociedade 
 
Identificação da preparação:  Shampoo Auto Carprotec 
 
Utilização: Lavagem de veículos automóveis. 
 
Produtor: Clorosol - Comercio e Industria de Detergentes, Lda. 

Endereço: Zona Industrial do Salgueiro 
Rua 1 nº 54 4770-367 Mouquim Vila Nova de Famalicão 
: 252 376 222 Fax: 252 311 519 E-Mail: geral@clorosol.com 
www.clorosol.com 

 
Contactos de emergência: 
 
Clorosol - Comercio e Industria de Detergentes, Lda : 252 376 222  Fax: 252 311 519 
Número Nacional de Emergência 112 
SOS – Emergência Centro Antivenenos 808 250 143 
 
2. Composição/Informação sobre os componentes 
 
Nome: Shampoo Auto 

Tipo de produto e uso: Solução aquosa de tensioactivos, solventes e ceras formulada para 
a lavagem manual de veículos automóveis. 

Composição:  

 

Produto Nº EINECS Nº CAS Classificação Massa (%W/W) 

Acido Sulfonico 287-494-3 85536-14-7 C;R22,R35 < 7 

Lauryl éter sulfato 
sódio 231-887-4 68891-38-3 

R38/R41 
< 5 

Dietalonamina de 
Coco 

232-483-0 8051-30-7 R38/R41 < 1 

Hidróxido de sodio 215-185-5 1310-73-2 C;R22-R36/38 < 1 

Cloreto de sódio  231-598-3 7647-14-5 R36 < 1 

Corante     

 
3. Identificação dos perigos 
 
Não está classificado como produto perigoso. 
 
Contacto com os olhos: Irritação transitória, ligeira a moderada (ardor). 

Contacto com a pele: Pode causar ligeira irritação na pele quando em contacto com pele 
irritada ou ferida 

Ingestão: Pode provocar irritação gastrointestinal, ligeira a moderada com 
náuseas e vómitos 

Inalação: A inalação do produto em aerossol pode causar irritação, ligeira a 
moderada, no sistema respiratório. Pode provocar tonturas e 
náuseas. 

http://www.clorosol.com/
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente com água em abundância durante vários 

minutos. 

Ingestão: Beber água para diluir o produto. Não provocar o vómito. Actuar de 
imediato de modo a evitar mais irritação na boca, garganta e 
estômago. No caso de os sintomas persistirem, os vómitos 
ocorrerem de modo persistente ou se detectar sangue no vómito, 
consultar o médico. 

Inalação: Sair para o ar livre e respirar ar puro. Em caso de irritação, lavar a 
boca e a garganta com água. Se os sintomas de irritação ou tipo 
asmático persistirem consultar o médico. 

 
5.Medidas de combate a incêndios 
 
Perigos particulares de incêndio e explosão 
 
 Não explosivo. Não auto-inflamável. Não inflamável. 
 O produto em si não é combustível. Apenas a embalagem pode arder. 

 
Meios recomendados de extinção 
 
 Utilizar CO2, pós químicos secos ou espuma resistente ao álcool. 
 Em caso de emprego de água, conter o escoamento. 

 
6.Medidas em caso de libertação acidental 
 
Evitar derramar no esgoto ou em águas superficiais. Em caso de grandes derrames, apanhar 
mecanicamente, para contentores plásticos e reformular/eliminar de acordo com a legislação local. 
Os pequenos derrames podem ser apanhados com absorventes não combustíveis e introduzidos 
em contentores. 
 
7.Manuseamento e armazenagem 
 
Não são necessários cuidados especiais na sua manipulação.  Armazenar num local fresco, seco e 
afastado de fontes de ignição. 
 
8. Controlo de exposição /Protecção pessoal 
 
Não é perigoso em utilização normal. Não é necessário equipamento de protecção pessoal. 
 
9.Propriedades Físico-químicas 
 
Aspecto : Liquido 
Cor: Laranja 
Odor: Característico 
Solubilidade: Totalmente solúvel em água 
pH: 7.0 ± 1.0 
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Densidade a 20ºC (g/dm3): 1.0 ± 0.1 
 
10. Estabilidade e reactividade  
 
Estável em condições normais. Não são conhecidos materiais incompatíveis com o Shampoo Auto. 
 
11. Informação toxicológica 
 
Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. 
 
12. Informação Ecológica 
 
Não existem dados eco toxicológicos disponíveis sobre a preparação. 
Não está classificado como perigoso para o meio ambiente  
 
13. Considerações sobre eliminação 
 
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. 
Os resíduos resultantes da utilização deste produto deverão ser geridos de acordo com a 
legislação em vigor, nomeadamente em instalações de eliminação/ valorização devidamente 
autorizadas para o efeito. 
 
14. Indicações relativas ao transporte  
 
Normas de Transporte 
ADR: Mercadoria não perigosa 
ADNR: Mercadoria não perigosa 
RID: Mercadoria não perigosa 
IMDG: Mercadoria não perigosa 
 
15. Informação regulamentar 
 
Legislação aplicável  
 
→ DL 63/2008             DL 291/90         Regulamento 648/2004           Regulamento 1336/2008 
→ Portaria 396/94               Portaria 1198/91                  Regulamento 1907/2006 e alterações 
 
Rotulagem: 
 
Frases R 
Não está classificado como perigoso. 
Frases S 
S2 – Manter fora do alcance das crianças 
S46 – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o 
rótulo da embalagem. 
Símbolos de Perigo 
Não aplicável 
Contém entre outros ingredientes: 
Tensoactivos não iónicos inferior a 5% 
 
16. Outras informações 
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As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à 
data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não 
constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob o nosso controlo, 
não assumindo a Clorosol Comércio e Industria de Detergentes, Lda., qualquer responsabilidade 
por perdas ou danos daí resultantes. 
Estas informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e 
respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis relativos ao produto, à segurança, à higiene e à 
protecção da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste 
processual de eficácia.  
Este produto não requer qualquer formação especial antes de utilização. As instruções de 
utilização e manuseamento encontram-se referidas na embalagem e na presente Ficha de Segurança. 


