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PARTE A 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBST�NCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto 
Nome comercial:  
Códi��:

APARELHO HS FILLER 540 BRANCO 1 L 
����113

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Utilizações identificadas:  Utilização profissional. 
Utilização da substância / da preparação: Areão e betume 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Fabricante/fornecedor 
CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA 
Ribeira de Eiras, Adémia 
3020-326 Coimbra 
Portugal 

1.4 Número de telefone de emergência����V:���0�����250

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura 
Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 

GHS02 
Flam. Liq. 3  H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

GHS09 
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

GHS07 
Skin Irrit. 2  H315 Provoca irritação cutânea.         

2.2 Elementos do rótulo 
Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP. 
Pictogramas de perigo 

     GHS02     GHS07 GHS09 
Palavra-sinal 
Atenção 
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Advertências de perigo 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Recomendações de prudência 
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de 

ignição. Não fumar. 
P280  Usar luvas de protecção. 
P332+P313  Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local / regional / nacional / 

internacional. 

2.3 Outros perigos 
Resultados da avaliação PBT e mPmB 
PBT  
Não aplicável. 
mPmB  
Não aplicável. 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Caracterização química 
Misturas 
Descrição 
Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos. 

Avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais  
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância 
médica pelo menos 48 horas após o acidente. 
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido. 
Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, executar respiração artificial. 
Retirar a vítima para fora da zona de perigo e deitá-la. 
Em caso de inalação 
Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico. 
Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente. 
Em caso de contacto com a pele 
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente. 
Consultar o médico, se a irritação da pele persistir. 
Em caso de contacto com os olhos 
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. 
Em caso de ingestão 
Não induzir o vómito; consultar o médico imediatamente. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção 
Meios adequados de extinção  
CO2, areia, pó extintor. Não usar água. 
Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança 
Água em jacto 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Pode originar uma mistura explosiva de gás e ar. 
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio. 
Monóxido de carbono e dióxido de carbono 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Equipamento especial de protecção 
Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente. 
Não inspirar os gases de incêndios e de explosão. 
Outras indicações 
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água. 
Os resíduos do incêndio, assim como a água de extinção contaminada, devem ser eliminados 
residualmente de acordo com a legislação em vigor. 
A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente, não podendo fluir para a 
canalização. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. 
Prever a existência de ventilação suficiente. 
Manter as fontes de ignição afastadas. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 

6.2 Precauções a nível ambiental  
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura). 
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13. 
Não limpar com água ou produtos de limpeza aquosos. 

6.4 Remissão para outras secções 
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7. 
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8. 
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13. 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho. 
Prever também uma boa ventilação para a zona do chão (os vapores são mais pesados do que o ar). 
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas. 
Precauções para prevenir incêndios e explosões 
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar. 
Proteger contra descargas electrostáticas. 
Utilizar aparelhos e acessórios à prova de explosão, assim como ferramentas que não produzam faíscas. 
Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem  
Conservar apenas no recipiente original. 
Avisos para armazenagem conjunta 
Não armazenar juntamente com alimentos. 
Não armazenar juntamente com produtos oxidantes. 
Outros avisos sobre as condições de armazenagem 
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. 
Proteger do calor e da radiação directa do sol. 
Apenas se poderá armazenar o recipiente num sítio bem ventilado. 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
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8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas 
Não existem outras informações, ver ponto 7. 

8.1 Parâmetros de controlo 
Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado 
1330-20-7 xileno 
VLE (PT) 

IOELV (EU) 

Valor para exposição curta: 150 ppm 
Valor para exposição longa: 100 ppm 
A4;IBE;Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 
Valor para exposição curta: 442 mg/m³, 100 ppm 
Valor para exposição longa: 221 mg/m³, 50 ppm 
Cutânea 

123-86-4 acetato de n-butilo 
VLE (PT) Valor para exposição curta: 200 ppm 

Valor para exposição longa: 150 ppm 
Irritação ocular e do TRS 

1330-20-7 xileno 
VLE (PT) 

IOELV (EU) 

Valor para exposição curta: 150 ppm 
Valor para exposição longa: 100 ppm 
A4;IBE;Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 
Valor para exposição curta: 442 mg/m³, 100 ppm 
Valor para exposição longa: 221 mg/m³, 50 ppm 
Cutânea 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
IOELV (EU) Valor para exposição curta: 550 mg/m³, 100 ppm 

Valor para exposição longa: 275 mg/m³, 50 ppm 
Cutânea 

100-41-4 etilbenzeno 
VLE (PT) 

IOELV (EU) 

Valor para exposição curta: 125 ppm 
Valor para exposição longa: 100 ppm 
A3; IBE; Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 
Valor para exposição curta: 884 mg/m³, 200 ppm 
Valor para exposição longa: 442 mg/m³, 100 ppm 
Cutânea 

DNELs 
123-86-4 acetato de n-butilo 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

7 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
960 mg/m3 (acute - systemic effects, workers) 
960 mg/m3 (acute - local effects, workers) 
480 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 
480 mg/m3 (long-term - local effects, workers) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

153,5 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers)1516 mg/m3 
275 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 

7779-90-0 bis(ortofosfato) de trizinco 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

83 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
1 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 
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1314-13-2 óxido de zinco 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

83 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
5 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 

100-41-4 etilbenzeno 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

180 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
293 mg/m3 (acute - local effects, workers) 
77 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 

PNEC 
123-86-4 acetato de n-butilo 
PNEC 0,18 mg/l (freshwater environment) 

0,018 mg/l (marine environment) 
0,36 mg/l (intermittent releases) 
0,981 mg/kg (freshwater sediment environment) 
35,6 mg/l (sewage treatment plants) 

1330-20-7 xileno 
PNEC 0,327 mg/l (freshwater environment) 

12,46 mg/kg (freshwater sediment environment) 
2,31 mg/kg (soil) 
6,58 mg/l (sewage treatment plants) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
PNEC 0,635 mg/l (freshwater environment) 

0,0635 mg/l (marine environment) 
6,35 mg/l (intermittent releases) 
3,29 mg/kg (freshwater sediment environment) 
0,329 mg/kg (marine sediment environment) 
100 mg/l (sewage treatment plants) 

7779-90-0 bis(ortofosfato) de trizinco 
PNEC 235,6 mg/kg (freshwater sediment environment) 

113 mg/kg (marine sediment environment) 
1314-13-2 óxido de zinco 
PNEC 0,0206 mg/l (freshwater environment) 

0,0061 mg/l (marine environment) 
117,8 mg/kg (freshwater sediment environment) 
56,5 mg/kg (marine sediment environment) 
35,6 mg/kg (soil) 
0,1 mg/l (sewage treatment plants) 

100-41-4 etilbenzeno 
PNEC 0,1 mg/l (freshwater environment) 

0,01 mg/l (marine environment) 
0,1 mg/l (intermittent releases) 
13,7 mg/kg (freshwater sediment environment) 
1,37 mg/kg (marine sediment environment) 
2,68 mg/kg (soil) 
9,6 mg/l (sewage treatment plants) 

Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração 
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8.2 Controlo da exposição 
Equipamento de protecção individual 
Medidas gerais de protecção e higiene 
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho. 
Prever também uma boa ventilação para a zona do chão (os vapores são mais pesados do que o ar). 
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar. 
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. 
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. 
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 
Não comer nem beber durante o trabalho. 
Protecção respiratória 
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se 
esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar 
ambiente. 
Filtro A/P2 
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado. 
Protecção das mãos 

Luvas de protecção 

Verificar a impermeabilidade das luvas antes de cada utilização. 
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação. 
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação 
(EN 374). 
Material das luvas 
Borracha de isobutileno-isopreno 
Borracha nitrílica (NBR) 
Luvas de PVA 
Espessura recomendada 
� 0,7 mm 
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras 
características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por 
uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, 
consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua 
utilização. 
Tempo de penetração no material das luvas 
Permeabilidade  
nível 6 � 480 min. 
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la. 
Protecção dos olhos 

Óculos de protecção totalmente fechados 

Protecção da pele 
Vestuário de protecção no trabalho 
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Informações gerais 
Aspecto: 
Forma: Altamente viscoso 
Cor: Diferente conforme a coloração 
Odor:  Característico 
Limiar olfactivo: Não classificado. 
valor pH: Não aplicável. 
Mudança do estado: 
Ponto / intervalo de fusão: Não classificado. 
Ponto / intervalo de ebulição: Não classificado. 
Ponto de inflamação: 23 °C 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 
Temperatura di decomposizione: Não classificado. 
Auto-inflamabilidade: Não classificado. 
Perigos de explosão: O produto não é explosivo. Contudo, é possível a 

formação de misturas explosivas ar/vapor. 
Limites de explosão: 
   Inferior: 
   Superior: 

1,0 Vol % 
15,0 Vol % 

Pressão de vapor em 20 °C: 10,7 hPa 
Densidade:  1,4-1,6 g/cm³ 
Densidade de vapor Não classificado. 
Velocidade de evaporação Não classificado. 
Solubilidade em / miscibilidade com água: Pouco misturável. 
Coeficiente de distribuição (n-octanol/água): Não classificado. 
Viscosidade: 
   Dinâmico: Não classificado. 
   Cinemático: Não classificado. 

9.2 Outras informações 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações. 

10.2 Estabilidade química  
Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento correctos. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 
Reacções com álcalis, aminas e ácidos fortes. 
Reacções com agentes de oxidação. 
Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva. 



FICHA DE SEGURANÇA ���������	��


APARELHO HS FILLER 540 BRANCO 1 L + CATALI�ADOR HS 

FILLER 4:1 EXTRA RÁPIDO 250 ML                                  REF: 5009-1163 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU          CP1279 26/06/2015 V1 Page 9 of 28 

CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA, - Ribeira de Eiras, Adémia - 3020-326 Coimbra, Portugal  
Tel. 00.351.239.433.720 – Fax. 00.351.239.433.721 

10.4 Condições a evitar  
Proteger do calor e da radiação directa do sol. 

10.5 Materiais incompatíveis  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Monóxido de carbono e dióxido de carbono 
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda 
Valores LD/LC50 relevantes para a classificação 
1330-20-7 xileno 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/4 h 

4300 mg/kg (rat) 
2000 mg/kg (rabbit) 
11 mg/l (ATE) 

123-86-4 acetato de n-butilo 
Por via oral 
Por via dérmica 

Por inalação 

LD50 
LD50 

LC50/4 h 

10760 mg/kg (rat) 
10760 mg/kg (rat) 
>14000 mg/kg (rabbit) 
23,4 mg/l (rat) 

1330-20-7 xileno 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

ATE 
ATE 
ATE 

>2000 mg/kg (-) 
1466,67 mg/kg (-) 
12,09 mg/kg (-) (vapour) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/6 h 

> 5000 mg/kg (rat) 
> 5000 mg/kg (rabbit) 
4345 mg/l (rat) 

7779-90-0 bis (ortofosfato) de trizinco 
Por via oral LD50 > 5000 mg/kg (rat) 
1314-13-2 óxido de zinco 
Por via oral LD50 > 5000 mg/kg (rat) 
100-41-4 etilbenzeno 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/4 h 

3500 mg/kg (rat) 
17800 mg/kg (rabbit) 
11 mg/l (ATE) 

Efeito de irritabilidade primário 
Corrosão/irritação cutânea 
Provoca irritação cutânea. 
Lesões oculares graves/irritação ocular 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Sensibilização respiratória ou cutânea 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução) 
Mutagenicidade em células germinativas 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
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Carcinogenicidade  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade reprodutiva  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Perigo de aspiração  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade 
Toxicidade aquática 
123-86-4 acetato de n-butilo 
EC50/48 h 
EC50/72 h 
LC50/96 h 
TT/16 h 

44 mg/l (daphnia) 
675 mg/l (algae) 
18 mg/l (Pimephales promelas) 
115 mg/l (Pseudomonas putida) 

1330-20-7 xileno 
EC50/24 h 
EC50/48 h 
IC50/72 h 
LC50/96 h 

96 mg/l (microorganisms) 
>1-10 mg/l (Daphnia magna) 
2,2 mg/l (algae) 
2,6 mg/l (fish) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
EC20/30 min 
EC50 

EC50/48 h 
EC50/72 h 
LC50/96 h 

>1000 mg/l (microorganisms) 
>100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) 
>100 mg/l (Pimephales promelas) 
>100 mg/l (Daphnia magna) 
>500 mg/l (Daphnia magna) 
>1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) 
>100 mg/l (fish) 

7779-90-0 bis(ortofosfato) de trizinco 
EC50/3 h 
EC50/48 h 

5,2 mg/l (microorganisms) 
>2,34 mg/l (Daphnia magna) 

1314-13-2 óxido de zinco 
EC50/24 h 
EC50/72 h 
LC50/48 h 
LC50/96 h 

9,4 mg/l (microorganisms) 
0,042 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) 
1,55 mg/l (Daphnia magna) 
4,92 mg/l (fish) 

100-41-4 etilbenzeno 
EC20/30 min 
EC50/24 h 

EC50/48 h 

200 mg/l (microorganisms) 
13,4 mg/l (algae) 
7 mg/l (fish) 
2,4 mg/l (Daphnia magna) 

4083-64-1 isocianato de tosilo 
EC50/48 h 
EC50/72 h 
LC50/48 h 

>100 mg/l (Daphnia magna) 
30 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) 
>45 mg/l (fish) 
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12.2 Persistência e degradabilidade 
123-86-4 acetato de n-butilo 
Biodegradation 83 % (readily biodegradable) (OECD 301 D, 28 d, aerobic) 
1330-20-7 xileno 
Biodegradation >60 % (readily biodegradable) (OECD 301 F, 28 d, aerobic) 
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
Biodegradation 100 % (readily biodegradable) (OECD 302 B, 8 d, aerobic) 
100-41-4 etilbenzeno 
Biodegradation 100 % (readily biodegradable) (OECD 301 E, 6 d, aerobic) 

12.3 Potencial de bioacumulação 
123-86-4 acetato de n-butilo 
BCF 
log Pow 

15,3 (-) 
2,3 (-) 

1330-20-7 xileno 
BCF 
log Pow 

25,9 (-) 
3,15 (-) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
log Pow 0,56 (-) 
100-41-4 etilbenzeno 
BCF 1 (-) 

12.4 Mobilidade no solo 
123-86-4 acetato de n-butilo 
log Koc 1,27 (-) 
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
Koc 1,7 (-) 
100-41-4 etilbenzeno 
log Koc 1,27 (-) 
Outras indicações ecológicas 
Indicações gerais 
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos 
cursos de água ou à canalização. 
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no 
subsolo. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
PBT  
Não aplicável. 
mPmB  
Não aplicável. 

12.6 Outros efeitos adversos  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendação  
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. 
Catálogo europeu de resíduos 
08 01 11* resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 
Embalagens contaminadas 
Recomendação  
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Nº UN 
ADR, IMDG, IATA UN1263 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU 
ADR  1263 TINTAS 
IMDG 

IATA 

PAINT (trizinc bis(orthophosphate), hydrocarbons, 
C9- C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-
25%)), 
MARINE POLLUTANT 
PAINT 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 
ADR, IMDG,  

Classe 3 
Rótulo 3 
IATA 

Class 
Label 

3 
3 

14.4 Tipo de embalagem 
ADR, IMDG, IATA  III 
14.5 Perigos para o ambiente: 

Poluente das águas (IMDG): 

Marcação especial (ADR): 

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, 
líquida. O produto contém matérias perigosas para o 
ambiente: bis(ortofosfato) de trizinco 
Sim 
Simbolo convencional (peixes e árvore) 
Simbolo convencional (peixes e árvore) 

14.6 Precauções especiais para o utilizador Atenção: Líquidos inflamáveis 
Nº Kemler: 30 
Nº EMS: F-E,S-E 
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14.7 Transporte a granel em conformidade 
com o anexo II da Convenção MARPOL e o 
Código IBC Não aplicável. 
Transporte/outras informações: 
ADR 
Quantidades Limitadas (LQ) 5L 
Categoria de transporte 3 
Código de restrição em túneis D/E 
IMDG 
Limited quantities (LQ) 5L 
UN "Model Regulation": UN1263, TINTAS, 3, III 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente  
Diretiva 2012/18/UE 
Substâncias perigosas designadas - ANEXO I  
Nenhum dos componentes se encontra listado. 
Disposições nacionais 
Avisos para limitação da exposição no local de trabalho 
Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis a jovens. 
Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis para mulheres grávidas ou em período de 
amamentação. 

15.2 Avaliação da segurança química  
Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não 
representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual. 
Frases relevantes 
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H312 Nocivo em contacto com a pele. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H332 Nocivo por inalação. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
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Abreviaturas e acrónimos 
ADR  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road) 

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA International Air Transport Association 
GHS Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 
EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado 
ELINCS Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas 
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos 
PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos 
CL50 Concentração letal média 
LD50 Dose letal 50% 
PBT Persistente, bioacumulável e tóxico 
mPmB Muito persistente e muito bioacumulável 
Flam. Liq. 2 Líquido inflamável. Categoria de perigo 2 
Flam. Liq. 3 Líquido inflamável. Categoria de perigo 3 
Acute Tox. 4 Toxicidade aguda. Categoria de perigo 4 
Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea. Categoria de perigo 2 
Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular. Categoria de perigo 2 
STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única. Categoria de perigo 3 
STOT RE 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida. Categoria de perigo 2 
Asp. Tox. 1 Perigo de aspiração. Categoria de perigo 1 
Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1 
Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 
Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
Fontes Agência Europeia dos Produtos Químicos: http://echa.europa.eu/ 

As informaçoes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se 
exclusivamente ao produto indicado e n�o co�stituem garantia particular de qualidade.
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso 
específico a que se destina. 
Esta ficha anula e substitui todas as ediç�es precedentes.
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PARTE B 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBST�NCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto 

Nome comercial:  
Códi��:

CATALIZADOR HS FILLER 4:1 EXTRA RAPIDO 250 ML 
�5����	

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Utilizações identificadas:  Utilização profissional. 
Utilizações desaconselhadas:  Produtos «faça-você-mesmo»
Utilização da substância / da preparação: Acelerador 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Fabricante/fornecedor 
CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA 
Ribeira de Eiras, Adémia 
3020-326 Coimbra 
Portugal 

1.4 Número de telefone de emergencia����	: 
�
�������

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura 
Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 

GHS02 
Flam. Liq. 3  H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

GHS08 
Resp. Sens. 1 H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou 
dificuldades respiratórias.. 

GHS07 
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave. 
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
STOT SE 3 H335-H336 Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. 

Classificação em conformidade com a Directiva 67/548/CEE ou Directiva 1999/45/CE 

Xn; Nocivo 
R20: Nocivo por inalação 
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Xn; Sensibilizante 
R42/42: Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele. 

Xi ; Irritante 
R36:  Irritante para os olhos. 
R10-66:  Inflamável. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. 

2.2 Elementos do rótulo 
Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP. 
Pictogramas de perigo 

     GHS02     GHS07 GHS08 
Palavra-sinal  
Perigo 
Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo 
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
Acetato de n-butilo 
Diisocianato de m-tolilideno 
Aromatic polyisocyanate 
Isocianato de tosilo 
Frases de perigo 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades 

respiratórias. 
H317  Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
H335-H336 Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens. 
Frases de prudência 
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de 

ignição. Não fumar. 
P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis. 
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
P284 Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória. 
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local / regional / nacional / 

internacional. 
Indicações adicionais 
EUH066  Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica. 
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2.3 Outros perigos 
Resultados da avaliação PBT e mPmB 
PBT  
Não aplicável. 
mPmB  
Não aplicável. 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Caracterização química 
Misturas 
Descrição 
Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos. 

Avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16. 
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4. PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais 
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância 
médica pelo menos 48 horas após o acidente. 
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido. 
Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, executar respiração artificial. 
Retirar a vítima para fora da zona de perigo e deitá-la. 
Em caso de inalação 
Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico. 
Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente. 
Em caso de contacto com a pele 
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente. 
Consultar o médico, se a irritação da pele persistir. 
Em caso de contacto com os olhos 
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso 
de persistência dos sintomas, consultar o médico. 
Em caso de ingestão 
Não induzir o vómito; consultar o médico imediatamente. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção 
Meios adequados de extinção
CO2, areia, pó extintor. Não usar água. 
Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança
Água em jacto 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Pode originar uma mistura explosiva de gás e ar. 
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio. 
Ácido cianídrico (HCN) 
Vapores de isocianato. 
Monóxido de carbono e dióxido de carbono 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Equipamento especial de protecção 
Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente. 
Não inspirar os gases de incêndios e de explosão. 
Outras indicações 
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água. 
Os resíduos do incêndio, assim como a água de extinção contaminada, devem ser eliminados 
residualmente de acordo com a legislação em vigor. 
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A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente, não podendo fluir para a 
canalização. 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. 
Prever a existência de ventilação suficiente. 
Manter as fontes de ignição afastadas. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 

6.2 Precauções a nível ambiental: Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas 
subterrâneas. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura). 
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13. 
Não limpar com água ou produtos de limpeza aquosos. 

6.4 Remissão para outras secções 
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7. 
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8. 
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13. 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho. 
Prever também uma boa ventilação para a zona do chão (os vapores são mais pesados do que o ar). 
Não aspirar gases / vapores / aerossóis. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 
Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho. 
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas. 
Precauções para prevenir incêndios e explosões 
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar. 
Proteger contra descargas electrostáticas. 
Utilizar aparelhos e acessórios à prova de explosão, assim como ferramentas que não produzam faíscas. 
Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem 
Conservar apenas no recipiente original. 
Avisos para armazenagem conjunta 
Não armazenar juntamente com alimentos. 
Não armazenar juntamente com produtos oxidantes. 
Outros avisos sobre as condições de armazenagem 
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. 
Proteger do calor e da radiação directa do sol. 
Apenas se poderá armazenar o recipiente num sítio bem ventilado. 
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7.3 Utilizações finais específicas 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas 
Não existem outras informações, ver ponto 7. 

8.1 Parâmetros de controlo 
Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado 
123-86-4 acetato de n-butilo 
VLE (P) Valor para exposição curta: 200 ppm 

Valor para exposição longa: 150 ppm 
Irritação ocular e do TRS 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
IOELV (EU) Valor para exposição curta: 550 mg/m³, 100 ppm 

Valor para exposição longa: 275 mg/m³, 50 ppm 
Cutânea 

141-78-6 acetato de etilo 
VLE (P) Valor para exposição longa: 400 ppm 

Irritação ocular e do TRS 
1330-20-7 xileno 
VLE (P) 

IOELV (EU) 

Valor para exposição curta: 150 ppm 
Valor para exposição longa: 100 ppm 
A4;IBE;Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 
Valor para exposição curta: 442 mg/m³, 100 ppm 
Valor para exposição longa: 221 mg/m³, 50 ppm 
Cutânea 

100-41-4 etilbenzeno 
VLE (P) 

IOELV (EU) 

Valor para exposição curta: 125 ppm 
Valor para exposição longa: 100 ppm 
A3; IBE; Irritação ocular, do TRS; afecção do SNC 
Valor para exposição curta: 884 mg/m³, 200 ppm 
Valor para exposição longa: 442 mg/m³, 100 ppm 
Cutânea 

DNELs 
123-86-4 acetato de n-butilo 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

7 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
48 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 

28182-81-2 hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
por inalação DNEL 1 mg/m3 (acute - local effects, workers) 

0,5 mg/m3 (long-term - local effects, workers) 
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

153,5 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
275 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 

141-78-6 acetato de etilo 
por via dérmica 
por inalação 

DNEL 
DNEL 

63 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) 
1468 mg/m3 (acute - systemic effects, workers) 
1468 mg/m3 (acute - local effects, workers) 
734 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers) 
734 mg/m3 (long-term - local effects, workers) 
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PNECs 
123-86-4 acetato de n-butilo 
PNEC 0,18 mg/l (freshwater environment) 

0,018 mg/l (marine environment) 
0,36 mg/l (intermittent releases) 
0,981 mg/kg (freshwater sediment environment) 
0,0981 mg/kg (marine sediment environment) 
0,0903 mg/kg (soil) 
35,6 mg/l (sewage treatment plants) 

28182-81-2 hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
PNEC 0,127 mg/l (freshwater environment) 

0,0127 mg/l (marine environment) 
1,27 mg/l (intermittent releases) 
266700 mg/kg (freshwater sediment environment) 
26670 mg/kg (marine sediment environment) 
53182 mg/kg (soil) 
38,3 mg/l (sewage treatment plants) 

108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
PNEC 0,635 mg/l (freshwater environment) 

0,0635 mg/l (marine environment) 
6,35 mg/l (intermittent releases) 
3,29 mg/kg (freshwater sediment environment) 
0,329 mg/kg (marine sediment environment) 
0,29 mg/kg (soil) 
100 mg/l (sewage treatment plants) 

141-78-6 acetato de etilo 
PNEC 0,24 mg/l (freshwater environment) 

0,024 mg/l (marine environment) 
1,65 mg/l (intermittent releases) 
1,15 mg/kg (freshwater sediment environment) 
0,115 mg/kg (marine sediment environment) 
0,148 mg/kg (soil) 
650 mg/l (sewage treatment plants) 

Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração 

8.2 Controlo da exposição 
Equipamento de protecção individual 
Medidas gerais de protecção e higiene 
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho. 
Prever também uma boa ventilação para a zona do chão (os vapores são mais pesados do que o ar). 
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar. 
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens. 
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. 
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho. 
Não aspirar gases / vapores / aerossóis. 
Evitar o contacto com os olhos. 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. 
Não comer nem beber durante o trabalho. 
Protecção respiratória 
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se 
esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar 
ambiente. 
Filtro A/P2 
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado. 
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Protecção das mãos 

Luvas de protecção 

Verificar a impermeabilidade das luvas antes de cada utilização. 
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação. 
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação 
(EN 374). 
Material das luvas 
Borracha de isobutileno-isopreno 
Viton 
Borracha nitrílica (NBR) 
Luvas de PVA 
Espessura recomendada: � 0,7 mm 
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras 
características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por 
uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, 
consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua 
utilização. 
Tempo de penetração no material das luvas 
Permeabilidade: nível 6 � 480 min. 
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la. 
Protecção dos olhos 

Óculos de protecção totalmente fechados 

Protecção da pele 
Vestuário de protecção no trabalho 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Informações gerais 
Aspecto: 
Forma: Líquido 
Cor: Incolor 
Odor:  Característico 
Limiar olfactivo: Não classificado. 
valor pH: Não aplicável. 
Mudança do estado: 
Ponto / intervalo de fusão: Não classificado. 

77 ºC. 
Ponto / intervalo de ebulição: Não classificado. 
Ponto de inflamação: > 23 °C 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 
Temperatura di decomposizione: Não classificado. 
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Auto-inflamabilidade: Não classificado. 

Perigos de explosão: O produto não é explosivo. Contudo, é possível a 
formação de misturas explosivas ar/vapor. 

Limites de explosão: 
   Inferior: 
   Superior: 

1,0 Vol % 
15,0 Vol % 

Pressão de vapor em 20 °C: 98 hPa 
Densidade:  1 g/cm³ 
Densidade de vapor Não classificado. 
Velocidade de evaporação Não classificado. 
Solubilidade em / miscibilidade com água: Reacções com água. 
Coeficiente de distribuição (n-octanol/água): Não classificado. 
Viscosidade: 
   Dinâmico: Não classificado. 
   Cinemático: Não classificado. 
9.2 Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante 

disponível. 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações. 

10.2 Estabilidade química  
Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento correctos. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas 
Reacções com a água. 
Reacções com álcalis, aminas e ácidos fortes. 
Reacções com agentes de oxidação. 
Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva. 

10.4 Condições a evitar  
Proteger do calor e da radiação directa do sol. 

10.5 Materiais incompatíveis 
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Monóxido de carbono e dióxido de carbono 
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda 
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Valores LD/LC50 relevantes para a classificação 
123-86-4 acetato de n-butilo 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/4 h 

10760 mg/kg (rat) 
>14000 mg/kg (rabbit) 
23,4 mg/l (rat) 

28182-81-2 hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
Por via oral 
Por via dérmica 

LD50 
LD50 

> 2500 mg/kg (rat) 
> 2000 mg/kg (rat) 

53317-61-6 aromatic polyisocyanate 
Por via oral LD50 > 5000 mg/kg (rat) 
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
Por via oral 
Por inalação 

LD50 
LC50/4 h 

8532 mg/kg (rat) 
4345 mg/l (rat) 

141-78-6 acetato de etilo 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/6 h 

6100 mg/kg (rat) 
> 20000 mg/kg (rabbit) 
58 mg/l (rat) 

1330-20-7 xileno 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

ATE 
ATE 
ATE 

>2000 mg/kg (-) 
1466,67 mg/kg (-) 
12,09 mg/kg (-) (vapour) 

100-41-4 etilbenzeno 
Por via oral 
Por via dérmica 

LD50 
LD50 

3500 mg/kg (rat) 
17800 mg/kg (rabbit) 

26471-62-5 diisocianato de m-tolilideno 
Por via oral 
Por via dérmica 
Por inalação 

LD50 
LD50 
LC50/4 h 
LC50/1 h 

5110 mg/kg (rat) 
> 9400 mg/kg (rabbit) 
0,107 mg/kg (rat) 
0,47 mg/l (rat) 

Efeito de irritabilidade primário 
Sobre a pele 
Não irritante. 
Sobre os olhos 
Efeito irritante. 
Sensibilização 
É possível sensibilização através da inalação. É possível sensibilização através do contacto com a pele. 
Avisos adicionais de toxicologia 
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de cálculo utilizado na Directiva 
comunitária de classificação de preparações, nos termos da última versão em vigor. 
Nocivo 
Irritante 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade 
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Toxicidade aquática 
141-78-6 acetato de etilo 
EC3/16 h 
EC50/48h 
EC50/72h 
LC50/96h 

650 mg/l (Pseudomonas putida) 
165 mg/l (Daphnia cucullata) 
> 900 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 
230 mg/l (Pimephales promelas) 

12.2 Persistência e degradabilidade 
123-86-4 acetato de n-butilo 
Biodegrada
�� 83 % (��������� biodegrad����) (OECD 301 D, 28 d, aerobic�)
28182-81-2 hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
Biodegrada
�� 1 % (����biodegrad��������������) (OECD 31 D, 28 d, aerobic�)
141-78-6 acetato de etilo 
Biodegrada
�� 93,9 % (�����������������������) (OECD 301 B, aerobic�)

12.3 Potencial de bioacumulação 
123-86-4 acetato de n-butilo 
BCF 
log Pow 

15,3 (-) 
2,3 (-) 

28182-81-2 hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer 
BCF 
log Pow 

3,2 (-) 
9,81 (-) 

141-78-6 acetato de etilo 
BCF 
log Kow 

30 (-) 
0,66 (-) 

12.4 Mobilidade no solo  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Outras indicações ecológicas 
Indicações gerais 
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos 
cursos de água ou à canalização. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
PBT 
Não aplicável. 
mPmB 
Não aplicável. 

12.6 Outros efeitos adversos  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Recomendação  
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. 
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Catálogo europeu de resíduos 
08 01 11* resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas 
Embalagens contaminadas 
Recomendação  
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Nº UN 
ADR, IMDG, IATA UN1263 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU 
ADR  1263 MATÉRIAS APARENTADAS ÀS TINTAS 
IMDG, IATA  PAINT RELATED MATERIAL 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 
ADR, IMDG, IATA 
Classe 3 Líquidos inflamáveis 
Rótulo 3 
14.4 Tipo de embalagem 
ADR, IMDG, IATA  III 
14.5 Perigos para o ambiente: 
Poluente das águas (IMDG): Não 
14.6 Precauções especiais para o utilizador Atenção: Líquidos inflamáveis 
Nº Kemler: 30 
Nº EMS: F-E,S-E 
14.7 Transporte a granel em conformidade 
com o anexo II da Convenção MARPOL e o 
Código IBC Não aplicável. 
Transporte/outras informações: 
ADR 
Quantidades Limitadas (LQ) 5L 
Categoria de transporte 3 
Código de restrição em túneis D/E 
UN "Model Regulation": UN1263, MATÉRIAS APARENTADAS ÀS TINTAS, 3, III 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente  
Disposições nacionais 
Avisos para limitação da exposição no local de trabalho 
Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis a jovens. 
Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis para mulheres grávidas ou em período de 
amamentação. 

15.2 Avaliação da segurança química  
Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não 
representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual. 
Frases relevantes 
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 
H312 Nocivo em contacto com a pele. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H330 Mortal por inalação. 
H332 Nocivo por inalação. 
H334  Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades 

respiratórias. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H351 Suspeito de provocar cancro. 
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
R10 Inflamável. 
R11 Facilmente inflamável. 
R14 Reage violentamente em contacto com a água. 
R20 Nocivo por inalação. 
R20/21 Nocivo por inalação e em contacto com a pele. 
R26 Muito tóxico por inalação. 
R36 Irritante para os olhos. 
R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. 
R37 Irritante para as vias respiratórias. 
R38 Irritante para a pele. 
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos. 
R42 Pode causar sensibilização por inalação. 
R42/43 Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele. 
R43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 
R48/20  Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por 

inalação. 
R52/53  Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo 

prazo no ambiente aquático. 
R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 
R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. 
R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. 
Abreviaturas e acrónimos 
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road) 

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA International Air Transport Association 
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS European List of Notified Chemical Substances 
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CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50 Lethal concentration, 50 percent 
LD50 Lethal dose, 50 percent 
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Hazard Category 2 
Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Hazard Category 3 
Acute Tox. 1 Acute toxicity, Hazard Category 1 
Acute Tox. 4 Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Resp. Sens. 1 Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 
Skin Sens. 1 Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
Carc. 2 Carcinogenicity, Hazard Category 2 
STOT SE 3 Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2 Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
Asp. Tox. 1 Aspiration hazard, Hazard Category 1 
Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 
Fontes Agência Europeia dos Produtos Químicos, http://echa.europa.eu/ 

As informaçoes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se 
exclusivamente ao produto indicado e n�o co�stituem garantia particular de qualidade.
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso 
específico a que se destina. 
Esta ficha anula e substitui todas as ediç�es precedentes.


