
Produtos Químicos

QUE CUIDADOS DEVE TER NA UTILIZAÇÃO? …E NO ARMAZENAMENTO?

COMO ATUAR EM CASO DE ACIDENTE 
COM PRODUTOS QUÍMICOS?

Consultar a ficha de dados de segurança do 
produto para obter informações acerca de 

como proceder.

Se necessário, contactar
Centro de Informação Antivenenos 

 800 250 250

O QUE SÃO PRODUTOS QUÍMICOS?

São substâncias ou misturas de substâncias
que, pela forma como se apresentam, podem
ser absorvidas pelo organismo e produzir em
pouco tempo, ou ao longo dos anos, efeitos
nocivos para a saúde do indivíduo.

As principais vias de penetração no
organismo humano são:

• Via respiratória
• Via percutânea
• Via digestiva

• Leia atentamente os rótulos.

Luvas Vestuário 
de 

proteção

Calçado 
de 

proteção

Máscara Óculos 
de 

proteção

• Mantenha as embalagens fechadas.  
• Armazene os produtos em local 

resguardado do sol e da chuva e 
ventilado.

• Utilize prateleiras ou 
estruturas que ofereçam 
resistência suficiente para 
o peso que lá está a 
colocar e armazene as 
embalagens de forma 
estável. 

• Armazene os produtos mais perigosos e as 
embalagens mais pesadas nas prateleiras 
inferiores e as embalagens mais leves nas 
prateleiras superiores. 

• Quando em caso de derrame de produtos 
líquidos perigosos exista a possibilidade dos 
mesmos atingirem redes de águas pluviais, 
residuais ou o solo, armazene as 
embalagens sobre bacias/recipientes de 
retenção.

• Armazene os produtos de acordo com as 
suas características de perigosidade.

• Utilize os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) adequados e indicados na ficha 
de dados de segurança do produto, conforme se 
justifique:

• Nunca misture produtos químicos.
• Não coma, não beba e não fume aquando da 

utilização de produtos.
• Manusear o produto de modo a evitar salpicos.

• Nunca coloque produtos químicos 
em embalagens sem rótulo nem 
em embalagens de produtos 
alimentares.

• Consulte as fichas de dados de 
segurança dos produtos que utiliza 
para obter mais informações sobre os 
mesmos.

• Lave as mãos antes de comer, dispa o vestuário 
que se tenha sujado e proteja qualquer tipo de 
ferida.

• Quando faz a diluição, primeiro colocar a água 
no pulverizador, balde ou máquina e só depois a 
quantidade recomendada do produto e não o 
contrário.

• O rótulo da embalagem deve corresponder 
sempre ao produto que está no seu interior. 



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Inflamável

Gases inflamáveis, aerossóis, 

líquidos e sólidos:

• Substâncias e misturas 

suscetíveis de auto-

aquecimento

• Líquidos e sólidos 

pirofóricos, que podem 

incendiar-se em contacto 

com o ar

• Substâncias e misturas que, 

em contacto com a água, 

emitem gases inflamáveis

• Substâncias auto-reactivas 

ou peróxidos orgânicos que 

podem provocar incêndios 

sob a ação do calor

• Não pulverizar sobre chama aberta 

ou outra fonte de ignição.

• Manter afastado do 

calor/faísca/chama 

aberta/superfícies quentes – Não 

fumar

• Manter o recipiente bem fechado

• Conservar em ambiente fresco

• Manter ao abrigo da luz solar

NÃO NECESSITA

NÃO NECESSITA NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski Sprint 
Flower E1e

Taski Jontec 
Tensol QS

IN Limpa 
Vidros



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Perigo para o 
ambiente

Substância suscetível de 

ser perigosa para o meio 

ambiente e de provocar 

toxicidade aquática

• Evitar a libertação para o ambiente

• Recolher de imediato o produto 

derramado 

NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

(a)
Taski Sprint 

Limpiador Clorado

(a) Utilizar caso exista risco de salpicos

(a) (a)
Gel Desinfetante 

Clorado Deobact D

Onda

Taski Sprint Gel Cloro

Taski Sani  DES Taski Sani  DES QS

Hipoclorito de Sódio

Suma Chlorsan



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Corrosivo

Corrosivo e que pode provocar 
queimaduras graves na pele e 
danos nos olhos. Também é 
corrosiva para metais.

• Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapor
es/aerossóis

• Lavar ... cuidadosamente após 
manuseamento

• Usar luvas de proteção/vestuário 
de proteção/proteção 
ocular/proteção facial

• Armazenar em local fechado à 
chave

• Conservar unicamente no 
recipiente de origem

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski Sprint 
Flower E1e

Alka 7000

Cen Mil

Alkadet

Taski Sani
4 in 1 QS

Suma 
Multipurpose

Cleaner

Taski Actival

Jonclean 900 Suma Chlorsan

Hipoclorito 
de Sódio

Descaler
Plus



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Corrosivo

Corrosivo e que pode provocar 
queimaduras graves na pele e 
danos nos olhos. Também é 
corrosiva para metais.

• Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/a
erossóis

• Lavar ... cuidadosamente após 
manuseamento

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção 
facial

• Armazenar em local fechado à chave
• Conservar unicamente no recipiente 

de origem

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

(a)

(a) Utilizar caso exista risco de salpicos

Taski Sani Calc Taski Sprint 
Limpiador

Clorado

Jonclean 707

Taski Jontec 
N.º 1

(a) (a)Gel 
Desinfetante 

Clorado

Deobact D

Taski Sani 
4 in 1

Taski Sani 
DES

Taski Sani 
DES QS



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Corrosivo

Corrosivo e que pode provocar 
queimaduras graves na pele e 
danos nos olhos. Também é 
corrosiva para metais.

• Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/a
erossóis

• Lavar ... cuidadosamente após 
manuseamento

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção 
facial

• Armazenar em local fechado à chave
• Conservar unicamente no recipiente 

de origem

NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski Sprint Gel 
Cloro



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Perigo para a 
saúde

• Nocivo por ingestão, por 
inalação e em contacto 
com a pele

• Pode provocar uma 
reação alérgica cutânea

• Provoca irritação cutânea 
e ocular

• Pode provocar irritação 
das vias respiratórias

• Pode provocar 
sonolência ou tonturas

• Perigoso para a camada 
de ozono

• Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aeros
sóis

• Utilizar apenas ao ar livre ou em locais 
bem ventilados

• Em caso de inalação: retirar a vítima para 
uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a 
respiração

• Em caso de ingestão: contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico em caso de indisposição

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial

• Se entrar em contacto com a pele: lavar 
com sabonete e água abundantes

• 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. 
Continuar a enxaguar.

• Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto.

NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski Sprint 
Flower E1e

Taski Jontec 
Tensol QS

Onda

Taski Jontec 
Forward QS

Jonclean 900

Lixívia 
ZMarcos



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Perigo para 
a saúde

• Nocivo por ingestão, por 
inalação e em contacto 
com a pele

• Pode provocar uma reação 
alérgica cutânea

• Provoca irritação cutânea 
e ocular

• Pode provocar irritação 
das vias respiratórias

• Pode provocar sonolência 
ou tonturas

• Perigoso para a camada 
de ozono

• Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aeross
óis

• Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados

• Em caso de inalação: retirar a vítima para 
uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso 
numa posição que não dificulte a respiração

• Em caso de ingestão: contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico em caso de indisposição

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial

• Se entrar em contacto com a pele: lavar 
com sabonete e água abundantes

• 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. 
Continuar a enxaguar.

• Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto.

NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski 
Sprint 

Magnum 
Pin

(a)

(a) Utilizar caso exista risco de salpicos

(a)

(a)

TP 16
Suma 
Light

Gala Parquet MT Limão

Taski Jontec 
Tensol

Taski 
Jontec 

300 
Conc

Gala Parquet

Suma 
Multi

D2

Taski Sani 100 
QS

Sure
Washroom
Cleaner & 
Descaler



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Perigo para a 
saúde

• Nocivo por ingestão, por 
inalação e em contacto com 
a pele

• Pode provocar uma reação 
alérgica cutânea

• Provoca irritação cutânea e 
ocular

• Pode provocar irritação das 
vias respiratórias

• Pode provocar sonolência 
ou tonturas

• Perigoso para a camada de 
ozono

• Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aeros
sóis

• Utilizar apenas ao ar livre ou em locais 
bem ventilados

• Em caso de inalação: retirar a vítima para 
uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a 
respiração

• Em caso de ingestão: contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico em caso de indisposição

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial

• Se entrar em contacto com a pele: lavar 
com sabonete e água abundantes

• 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. 
Continuar a enxaguar.

• Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto.

NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

Taski 
Jontec 

Forward

(a)

(a) Utilizar caso exista risco de salpicos

Clax
Classic

Jonclean 707

(a)



Produtos Químicos

Pictograma
(símbolo de 

perigo)
Significado Descrição Que devo fazer? Em que produtos os encontro

EPI’s que deves utilizar

Produto Puro Produto 
Diluído

Perigo para a 
saúde

• Nocivo por ingestão, por 
inalação e em contacto 
com a pele

• Pode provocar uma reação 
alérgica cutânea

• Provoca irritação cutânea e 
ocular

• Pode provocar irritação das 
vias respiratórias

• Pode provocar sonolência 
ou tonturas

• Perigoso para a camada de 
ozono

• Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aero
ssóis

• Utilizar apenas ao ar livre ou em locais 
bem ventilados

• Em caso de inalação: retirar a vítima para 
uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a 
respiração

• Em caso de ingestão: contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico em caso de indisposição

• Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial

• Se entrar em contacto com a pele: lavar 
com sabonete e água abundantes

• 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. 
Continuar a enxaguar.

• Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto.

NÃO NECESSITA

NÃO NECESSITA NÃO NECESSITA

ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

(a) Utilizar caso exista risco de salpicos

(a)
Taski Sprint 

200 QS

Glax Creme 
Limão


