
Indicações e medidas relativas a substâncias perigosas
Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Bloco sanitário Citro Atenção

Contém:

• citral (n.º CAS 5392-40-5)
Indicação de perigo:

• H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Instruções de segurança:

• P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do
local de trabalho.

• P280 - Usar luvas de proteção.
• P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A

PELE: Lavar com água abundante.
• P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea:

Consulte um médico.
• P362 + P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la

antes de a voltar a usar.
Indicação relativa ao tratamento de resíduos:

• P501 - Eliminar o conteúdo/sifão do sistema num centro
autorizado de recolha de resíduos.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Cola especial 
Tangit PVC-U Perigo

Contém:

• tetraidrofurano (n.º CAS 109-99-9)
• butanona (n.º CAS 78-93-3)
• ciclo-hexanona (n.º CAS 108-94-1)
Indicações relativas ao perigo:

• H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H318 - Provoca lesões oculares graves.
• H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
• H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.
• H351 - Suspeito de provocar cancro.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes,

faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não
fumar.

• P260 - Não respirar as névoas/vapores.
• P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem venti-

lados.
• P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFOR-
MAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Instruções de eliminação:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.

Apenas as embalagens completamente vazias, sem vapo-
res de solventes, podem ser conduzidas para o centro de
recolha de materiais recicláveis.
Código da Lista Europeia de Resíduos (LER): 080409

Líquido de limpeza
do bocal do jato
Geberit AquaClean,
a partir de 2018

Atenção

Contém:

• menos de 5 % de tensioativos não iónicos, tensioativos
anfotéricos

• purificadores da água (metilisotiazolinona, benzisotiazoli-
nona)

Indicação de perigo:

• H319 - Provoca irritação ocular grave.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Líquido de limpeza
do bocal do jato
Geberit AquaClean,
até 2017

Atenção

Contém:

• menos de 5 % de tensioativos não iónicos, tensioativos
anfotéricos

• ácido cítrico (n.º CAS 5949-29-1)
Indicação de perigo:

• H319 - Provoca irritação ocular grave.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Produto de limpeza
Geberit AquaClean Atenção

Contém:

• menos de 5 % de tensioativos aniónicos, tensioativos não
iónicos

• ácido cítrico (n.º CAS 77-92-9)
Indicação de perigo:

• H319 - Provoca irritação ocular grave.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Massa de
enchimento mineral
Geberit FSH 90

Perigo

Contém:

• cimento Portland (n.º CAS 65997-15-1)
Indicações relativas ao perigo:

• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H318 - Provoca lesões oculares graves.
• H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Instruções de segurança:

• P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe
a embalagem ou o rótulo.

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P103 - Ler o rótulo antes da utilização.
• P261 - Evitar respirar as poeiras.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFOR-
MAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

• P321 - Tratamento específico:
– Após inalação: Em caso de perda de consciência,

proceder ao transporte e à colocação da pessoa na
posição lateral de segurança. Garantir a entrada de ar
fresco. Em caso de aparecimento de sintomas, procu-
rar aconselhamento médico.

– Após o contacto com a pele: Lavar imediatamente
com água e sabão e enxaguar bem.

– Após a ingestão: Não provocar o vómito e consultar
imediatamente um médico.

• P405 - Armazenar em local fechado à chave.
Outros perigos:
O produto reage com água altamente alcalina.

Indicação relativa ao tratamento de resíduos:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Cola especial 
Tangit de ABS Perigo

Contém:

• butanona (n.º CAS 78-93-3)
• acetato de n-butilo (n.º CAS 123-86-4)
Indicações relativas ao perigo:

• H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
• H319 - Provoca irritação ocular grave.
• H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.
• EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por expo-

sição repetida.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes,

faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não
fumar.

• P260 - Não respirar as névoas/vapores.
• P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem venti-

lados.
• P280 - Usar proteção ocular.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Instruções de eliminação:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.

Código da Lista Europeia de Resíduos (LER): 080409

Micropur Forte MF
líquido (purificador
da água para filtro
de higiene Geberit)

-

Contém:

• solução de hipoclorito de sódio (n.º CAS 7681-52-9)
• prata (n.º CAS 7440-22-4)
• nitrato de sódio < 0,1 % (n.º CAS 7631-99-4)
Indicação de perigo:

• H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
• P391 - Recolher o produto derramado.
Instruções de eliminação:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Detergente anti-
calcário Geberit
AquaClean

Atenção

Contém:

• ácido fosfórico (n.º CAS 7664-38-2)
• ácido clorídrico (n.º CAS 7647-01-0)
Indicações relativas ao perigo:

• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H319 - Provoca irritação ocular grave.
Instruções de segurança:

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular.
• P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A

PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um
médico.

• P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte
um médico.

Instruções de eliminação:
As embalagens completamente vazias e limpas podem ser
conduzidas para o centro de recolha de materiais reciclá-
veis.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Bloco DropIn blue Atenção

Contém:

• ácido benzenossulfónico, derivados de C10-13- alquilo,
sais de sódio (n.º CAS 68411-30-3)

• monoetanolamida de coco (n.º CAS 90622-77-8)
• óleo de pinho 99 ≤ 2,5 %
Indicações relativas ao perigo:

• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H319 - Provoca irritação ocular grave.
• H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos

duradouros.
Instruções de segurança:

• P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe
a embalagem ou o rótulo.

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.
Instruções de eliminação:
As quantidades pequenas podem ser diluídas abundante-
mente e removidas com água. As quantidades maiores
devem ser eliminadas de acordo com as disposições ofici-
ais e locais aplicáveis.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Filtro perfumado
para urinóis Geberit Atenção

Contém:

• salicilato de benzilo (n.º CAS 118-58-1)
• acetato de linalilo;1-(2,6,6-trimetil-3-ciclo-hexen-1-il)-2-

buten-1-ona (n.º CAS 115-95-7)
• mistura de reação de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidro-2,3,8,8-

tetrametil-2-naftil)-etan-1-ona e 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octa-
hidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etan-1-ona e 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-
etan-1-ona
(CAS n.º 54464-57-2)

• tetrametil-4-metileno-heptan-2-ona
(CAS n.º 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octa-hidro-6-metoxi-3,6,8,8-
tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno
(CAS n.º 19870-74-7)

• alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldeído
(CAS n.º 1205-17-0)

Indicações relativas ao perigo:

• H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
• H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos

duradouros.
Instruções de segurança:

• P261 - Evitar respirar os vapores/aerossóis.
• P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
• P280 - Usar luvas de proteção.
• P302 + P352 - Se entrar em contacto com a pele: Lavar

com água abundante.
• P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea:

consulte um médico.
Instruções de eliminação:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Kolo SmartFresh
Stick Atenção

Contém:

• 15–30 % tensioativos aniónicos
• <5 % tensioativos anfotéricos
• Substâncias odoríferas
Indicações relativas ao perigo:

• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H319 - Provoca irritação ocular grave.
Instruções de segurança:

• P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe
a embalagem ou o rótulo.

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P280 - Usar luvas de proteção.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um
médico.

• P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte
um médico.
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Substância 
perigosa

Símbolo
de perigo

Palavra-
sinal

Indicações e medidas

Geberit DuoFresh
Stick Atenção

Contém:

• 15–30 % tensioativos aniónicos
• 5–15 % tensioativos não iónicos
• Substâncias odoríferas; GERANIOL; LINALOOL
Indicações relativas ao perigo:

• H303 - Pode ser nocivo por ingestão.*
• H315 - Provoca irritação cutânea.
• H319 - Provoca irritação ocular grave.
• H401 - Tóxico para os organismos aquáticos.*
• H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos

duradouros.
Instruções de segurança:

• P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe
a embalagem ou o rótulo.

• P102 - Manter fora do alcance das crianças.
• P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
• P280 - Usar luvas de proteção.
• P302 + P352 - Se entrar em contacto com a pele: Lavar

com água abundante.
• P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

• P362 + P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la
antes de a voltar a usar.*

Instruções de eliminação:

• P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as
disposições oficiais e locais aplicáveis.

As frases marcadas com um * aplicam-se apenas a países
fora da UE; por ex., Rússia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina.
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