
Recuperamos o óleo, 
protegemos o ambiente!

SIGOU
Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 02 05*

DESCRIÇÃO LER: Óleos minerais não clorados de motores,
transmissões e lubrificação.

www.sogilub.pt
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Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 02 06*
DESCRIÇÃO LER: Óleos sintéticos de motores,

transmissões e lubrificação..

www.sogilub.pt

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
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SIGOU
Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 03 07*

DESCRIÇÃO LER: Óleos minerais isolantes e
de transmissão de calor não clorados.

www.sogilub.pt

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
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Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 02 08*

DESCRIÇÃO LER: Outros óleos de motores,
transmissões e lubrificação.

www.sogilub.pt

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:



Recuperamos o óleo, 
protegemos o ambiente!

SIGOU
Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 01 10*

DESCRIÇÃO LER: Óleos hidráulicos minerais não clorados.

www.sogilub.pt

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.



Recuperamos o óleo, 
protegemos o ambiente!

SIGOU
Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 13 01 13*

DESCRIÇÃO LER: Outros óleos hidráulicos.

www.sogilub.pt

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:



Recuperamos o óleo, 
protegemos o ambiente!

SIGOU
Sistema Integrado
de Gestão de
Óleos Usados

• Os óleos lubrificantes usados são resíduos perigosos.*
• Os óleos lubrificantes usados não devem ser misturados com outros líquidos.
• Deposite aqui apenas os óleos provenientes de motores, sistemas hidráulicos ou
outros equipamentos, não misture líquidos de refrigeração, diluentes, resíduos de
limpeza ou óleos vegetais alimentares.

• Evite derrames ou contacto com a pele.
• Verifique o nível do óleão e solicite atempadamente a recolha.

• Coloque a embalagem usada para transporte do óleo usado em local apropriado e
indicado.

• Em caso de dúvidas ligue para o número de telefone indicado.

Recolha e Manuseamento de
Óleos Lubrificantes Usados

ÓLEOS USADOS
CÓDIGO LER: 16 01 13*

DESCRIÇÃO LER: Fluidos de travões.

www.sogilub.pt

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH 066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

FRASES DE SAÚDE E SEGURANÇA:




