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

1.1. Detalhes do produto 

Nome comercial/designação:  

  Vitiben  

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e usos 

desaconselhados 

Sector de uso 

Aditivo no sector de enologia 

1.3. Detalhes do fornecedor  

Distribuidor:  

A.  Freitas Vilar, Lda. 
Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 
1900-700 Lisboa 
Portugal 

Telefone: +351 218 681 160 

Fax: +351 218 681 174 

E-mail: geral.lisboa@afreitasvilar.com 

Website: www.afreitasvilar.com 

1.4. Número de telefone de emergência 
Centro de Informação de Venenos: 808 250 250 

SECÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008:   
Carcinogéneo 1A – Pode provocar cancro por inalação 
Toxicidade para órgãos 1 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida 

2.2. Elementos no rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE] 
O produto está classificado e rotulado de acordo com o regulamento CLP 

Pictogramas de perigo 

 
 
 
 
 

   GHS08 

Palavra-sinal 
Perigo 

Frases de perigo 
H350i Pode provocar cancro por inalação. 
H372 Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 

Frases de precaução - prevenção 
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

Frases de precaução - resposta 
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

2.3. Informações adicionais 

Resultados da avaliação PBT e vPvB 

PBT 

Nenhuma substância. 

vPvB 
Nenhuma substância. 
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SECÇÃO 3: Componentes/informação sobre ingredientes 

3.2. Caracterização química 

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação: 

Substância EINECS 
Referência 

CAS 

 
Percentagem 

(%) 

Classificação 
Da UE 

UE - CLP 
Substância 

Classificação 
No. REACH. 

Sílica cristalina, 
cristobalite 

238-455-4 14464-46-1 0 - 1% Não se aplica 

Carc. 1A 
(H350i)  

STOT RE 1 
(H372) 

Dados não 
disponíveis 

Sílica cristalina, 
tridimite 

239-487-1 15468-32-3 0 - 1% Não se aplica 

Carc. 1A 
(H350i)  

STOT RE 1 
(H372) 

Dados não 
disponíveis 

Bentonite 215-108-5 1302-78-9 60 - 100% Não se aplica Não aplicável 
Dados não 
disponíveis 

Sílica cristalina, 
quartzo 

238-878-4 14808-60-7 1 - 5% Não se aplica 

Carc. 1A 
(H350i)  

STOT RE 1 
(H372) 

Dados não 
disponíveis 

 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informação geral: 

Em caso de contacto com a pele: 

Lave com água e sabão. Procure assistência médica se a irritação persistir. 

Em caso de contacto com os olhos: 

Em caso de contacto, lave os olhos imediatamente com bastante água por, pelo menos, 15 minutos e, se 
a irritação persistir, procure assistência médica. 

Em caso de ingestão: 

Sob condições normais, não se requer procedimentos de primeiros socorros. 

Em caso de inalação: 

Se inalado, remova o acidentado do local para um local arejado. Procure assistência médica se ocorrer 
irritação respiratória ou a respiração se torna difícil. 

4.2. Sintomas e consequências mais importantes, quer imediatos quer a longo 

prazo 
Pode causar irritação dos olhos.  

4.3. Indicação de atenção médica imediata ou tratamento especial necessários 
Para mais informação consultar:  
Tratar sintomaticamente. 
 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

5.1. Meios de extinção 
Meios adequados de extinção: 

Todos os meios de extinção de incêndios.  
Meios inadequados de extinção: 

Não conhecidos. 

5.2. Perigos especiais causados pelo material e produtos 
Não aplicável. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento de proteção: 

Não aplicável. 
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SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de 

emergência 
Use equipamentos de proteção adequado. Evite criar e respirar poeiras. 
Ver Secção 12 para mais informações. 

6.2. Medidas de proteção do ambiente 
Nenhum conhecido. 

6.3. Medidas de contenção e limpeza 
Recolher utilizando um método que não provoque a formação de poeira e guarde para que seja eliminado 
adequadamente. Analise a possibilidade de riscos de intoxicação ou incêndio associados às substâncias 
contaminantes e utilize métodos adequados de recolha, armazenamento e eliminação.  

6.4. Referência a outras secções  
Ver Secção 12 para mais informações. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
Este produto contém quartzo, cristobalite e/ou tridimite, os quais podem ser transportados pelo ar sem 
formar nuvem visível. Evite respirar o pó. Evite criar situações que favoreçam a formação de poeira. 
Utilize apenas sob ventilação adequada para que o nível de exposição seja mantido abaixo do limite 
recomendado. Ao utilizar este produto, use máscaras aprovadas pelo NIOSH, pelo European Standard 

En 149 ou equivalente. O material é escorregadio quando molhado. 
Medidas de higiene: 

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.  

7.2. Condições para um armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 
Mantenha as áreas de armazenamento e trabalho limpas e organizadas para evitar acumulação de pó. 
Feche a embalagem quando não estiver em uso. Não reutilize as embalagens vazias. 

7.3. Utilização(es) final(is) específica(s) 
Não existe informação disponível. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

 
 

Substância EU UK WEL MAC da Holanda França 
Alemanha 
MAK/TRK 

Silica cristalina, 
cristobalita 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.05 mg/m3
 0,15 mg/m3

 

Silica cristalina, 
tridimita 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.05 mg/m3
 Não se aplica 

Bentonita Não se aplica 10 mg/m3
 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Silica cristalina, 
quartzo 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.1 mg/m3
 0,15 mg/m3

 

Substância Itália Polónia Hungria República Checa Dinamarca 

Silica cristalina, 
cristobalita 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.05 mg/m3
 0,15 mg/m3

 

Silica cristalina, 
tridimita 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.05 mg/m3
 Não se aplica 

Bentonita Não se aplica 10 mg/m3
 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Silica cristalina, 
quartzo 

Não se aplica 0.1 mg/m3
 0,075 mg/m3

 0.1 mg/m3
 0,15 mg/m3
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8.2. Controlo da exposição 
Utilize ventilação industrial aprovada e exaustor local como exigido para manter o nível de exposição 
abaixo dos limites de exposição aplicáveis listados na Seção 2. 

Proteção dos olhos: 
Use óculos de proteção para proteger-se contra a exposição. 

Proteção da pele: 
Use roupas apropriadas para o ambiente de trabalho. As roupas empoeiradas devem ser lavadas antes 
de serem usadas novamente. Utilize medidas de precaução para evitar a formação de poeira quando 

retirar ou lavar as roupas. 
Proteção das mãos: 

Luvas normais de trabalho. 
Proteção respiratória: 

Não é geralmente necessário. Mas se for possível uma exposição significativa então recomenda-se um 
respirador: Pó/ névoa: N95,P2/P3 (DIN EN 141).  
Riscos térmicos: 

Nenhum. 

Controles da exposição ambiental: 
Nenhum. 

Controlos de engenharia adequados: 
Nenhum.  

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aparência 

Estado físico: líquido Cor: incolor 

Cheiro: pungente 

 

9.2. Outras informações 

Sem informação disponível. 

Parâmetro Valor A °C Método Observações 

pH 8 - 10    

Ponto de fusão não determinado    

Ponto de congelação não determinado    

Ponto/intervalo de ebulição não determinado    

Temperatura de decomposição (°C): não determinado    

Ponto de inflamação não determinado    

Taxa de evaporação não determinado    

Temperatura de ignição em °C não determinado    

Limites superior/inferior de 
inflamabilidade ou explosividade 

não determinado    

Pressão de vapor não determinado    

Densidade de vapor não determinado    

Densidade não determinado    

Densidade aparente não determinado    

Solubilidade em água (g/l) não determinado    
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 
Não aplicável. 

10.2. Estabilidade química 
Não aplicável. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Nenhuma. 

10.4. Condições a evitar 
Não aplicável. 

10.5. Materiais a serem evitados 
Ácido fluorídrico. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
A temperaturas elevadas (870°C), a sílica amorfa pode transformar-se em tridimite ou cristobalite 
(1470°C). 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informação sobre efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda: 
Inalação: 
A sílica cristalina inalada em ambientes ocupacionais, na forma de quartzo ou cristobalite, é carcinogénea 
para o ser humano (IARC, Grupo 1). Há evidências suficientes provenientes de experiências com animais 
que comprovam a carcinogenicidade da tridimite (IARC, Grupo 2A). 
A inalação do pó de sílica pode causar a irritação do nariz, garganta e passagens respiratórias. Embora a 
inalação do pó de sílica possa não causar lesão ou enfermidade percetíveis, permanente danos aos 
pulmões podem ocorrer. 
 

Contacto com os olhos: 
Pode causar irritação nos olhos. 
 

Contacto com a pele: 
Pode causar lesão mecânica. 
 
Ingestão: 
Nenhum conhecido. 
 

Efeitos crónicos/Efeito cancerígeno: 

Silicose: A inalação excessiva de poeira de sílica cristalina pode causar doença progressiva, incapacitante 
e frequentemente fatal nos pulmões denominada silicose. Os sintomas incluem tosse, ofego, chiado no 

peito, doenças torácicas não específicas e a redução das funções pulmonares. Esta doença é exacerbada 

pelo fumo. Pessoas que possuem silicose são predispostas ao desenvolvimento da tuberculose. 
Condições para o cancro: A Agência Internacional de Pesquisas do Cancro (IARC) determinou que a 

sílica cristalina quando inalada na forma de quartzo ou cristobalite, em ambientes ocupacionais, podem 

causar cancro no pulmão no ser humano (Grupo 1 - Cancerígeno ao ser humano), e também determinou 
que há evidências suficientes provenientes de experiências com animais que comprovam a 

carcinogenicidade da tridimite (Grupo 2 - possivelmente cancerígeno ao ser humano).Consulte a 

Monografia 68 da IARC intitulada Silica, Some Silicates e Organic Fibres (Sílica, alguns Silicatos e Fibras 
Orgânicas) (junho de 1997) em conjunto com a utilização desses minerais. O Programa Nacional de 

Toxicologia classifica a poeira de sílica cristalina como um conhecido cancerígeno ao ser humano. 

Consulte o 9º Relatório sobre Carcinogéneos (2000). A Conferência Americana de Higienistas Industriais 
Governamentais (ACGIH) classifica a sílica cristalina e o quartzo como suspeitos cancerígenos ao ser 

humano (A2). 

Há algumas evidências de que a sílica cristalina aspirada ou a doença silicose está associada ao aumento 
da incidência de pontos terminais de doenças, tais como escleroderma (uma doença do sistema 

imunológico manifestada pelo aparecimento de cicatrizes nos pulmões, na pele e em outros órgãos 

internos) e doença dos rins. 
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SECÇÃO 12: Informação ambiental 

12.1. Toxicidade 

Substância 
Toxicidade  

em algas 

Toxicidade  

em peixes 

Toxicidade para os 
microorganismos 

Daphnia magna 

Silica cristalina, 
cristobalita 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Silica cristalina, 
tridimita 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Bentonita 
Não existe informação 

disponível 
TLM96: 10000 ppm 

(Oncorhynchus mykiss) 
Não existe informação 

disponível 
Não existe informação 

disponível 

Silica cristalina, 
quartzo 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

Não existe informação 
disponível 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 
Sem informação relevante disponível. 

12.3. Potencial de bioacumulação 
Sem informação relevante disponível. 

12.4. Mobilidade no solo 
Sem informação relevante disponível. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB 
Sem informação relevante disponível.  

12.6. Outros efeitos adversos  

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas de destruir a função endócrina. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Método de tratamento de resíduos 

Enterre em local licenciado de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais. 
Embalagens contaminadas: 

Siga todos os regulamentos locais ou nacionais pertinente. 

SECÇÃO 14: Informação de transporte 

14.1. Número ONU 

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 

14.2. Nome oficial de transporte da ONU 

N.A. 
14.3. Classes de perigo de transporte 

N.A. 
14.4. Grupo de embalagem 

N.A. 

14.5. Perigo para o ambiente 

N.A. 

14.6. Precauções especiais para o usuário 

N.A. 

14.7. Transporte conforme o Anexo II da MARPOL 73/78 e o código IBC 

N.A. 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica de segurança, saúde e ambiente 

para a substância ou mistura 

Inventário EINECS            Todos os componentes estão listados no inventário 

Inventário da TSCA dos EUA Todos os componentes estão listados 

Lista do Canadá                        Todos os componentes estão listados 
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Legenda: 

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic 

Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista 

Europeia de Substâncias Químicas Notificadas  

DSL/NDSL - Lista Canadiana de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas 

(Canadian Domestic Substances List/Non- Domestic Substances List).  

 

15.2. Avaliação da segurança química 

Sem informação relevante disponível. 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Texto das frases mencionadas na Secção 2 e 3: 

Nenhum.  

 Fontes Literatura 

www.ChemADVISOR.com/ 

 
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas 

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química). 

CLP:            Classificação, rotulagem, embalagem. 

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito 

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio 

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha 

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos 

IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo 

IATA-DGR: Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte 

Aéreo (IATA) 

ICAO: Organização Internacional Aviação Civil 

ICAO-TI: Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO). 

IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas. 

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. 

KSt:  Coeficiente de explosão 

LC50: Concentração letal para 50% da população de teste 

LD50: Dose letal para 50% da população de teste. 

N.A.: Não disponível. 

LTE:            Exposição prolongada. 

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos 

RID:   Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas. 

STE: Exposição breve. 

STEL: Limite de exposição a curto prazo 

STOT: Toxicidade para órgão alvo específico 

TLV:  Valor limite de limiar 

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH) 

WGK: Classe de perigo aquático – Alemanha 
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