
 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

CHUMBADOR QUÍMICO WQE 500 PLUS 

 

 

 

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/ empresa 

 

1.1 Identificador do produto: 

 
WQE 500 PLUS – EPOXY 3:1, COMP. A  
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas: 
 
Aplicação prevista: 
Resina química 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

 

Walsywa Indústria e Comércio de Produtos  Metalúrgicos  Ltda 

Rua Humberto Pela 198 – Bairro Leitão 

Louveira – SP 

CEP: 13290 000 

Ligue: 0800 10 50 24 

vendas@walsywa.com.br 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação  (DPD): 

XI – Irritante  

R36/38 Irritante para os olhos 

Hipersensibilizante 

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 

N – Perigoso para o ambiente 



 

 

 

R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos em longo prazo 

no ambiente aquático. 

 

 

2.2 Elementos do rótulo 

 

Xi – Irritante  N – Perigoso para o ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Frases R: 

R36/38 Irritante para os olhos e pele 

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 

R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeito nefastos em longo 

prazo no ambiente aquático. 

 

Frases S: 

S26 Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um especialista. 

S36/37/39 Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face 

adequados. 

S51 Utilizar somente em locais bem ventilados 

S61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança. 

 

Anotações suplementares: 

Contém componentes epoxídicos. Ver as informações fornecidas pelo fabricante. 

 

Contém: 

Resina de difenol epiclorohidrina – 4, 4’ – Isopropilidreno MG<= 700 

Resina Bisfenol – F epiclorohidrina; MW<700 

1,6-bis(2,3- epoxipropoxi) hexano 

 

 

2.3 Outros perigos 

As pessoas que sejam alérgicas a epóxidos não devem ter contato com o produto 

 

 



 

 

 

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

3.1 Caracterização química geral 

Resina 

3.2 Produtos de base do preparado 

Massa de enchimento inorgânico 

Resina epóxi 

3.3 Declaração dos ingredientes de acordo com o regulamento CLP (EC) Nº 1272/2008: 

Componentes nocivos 
NºCAS 

Número CE Reg. 
Reach Nº 

Conteúdo Classificação 

Resina de difenol 
epiclorohidrina  -4,4’ – 

isopropilideno MG<=700 
25068-38-6 

500-033-05 
01-2119456619-

26 

>= 25-< 50 % 

Perigos crónicos para o 
ambiente aquático 2 

H411 
Irritação ocular 2 

H319 
Irritação cutânea 

H315 
Sensibilização cutânea 

H317 

Resina Bisfenol – F 
epiclorohidrina; MW< 

700 9003-36-5 
500-006-8 >= 10 - <20% 

Irritação cutânea 2; 
Dérmico H315 

Sensibilização cutânea 1; 
Dérmico H317 

Irritação ocular 2 
H319 

Perigos crônicos para o 
ambiente aquático2 

H411 

1,6-bis(2,3epoxipropoxi) 
hexano 16096-31-4 

240-260-4 >= 10 - < 20 % 

Irritação cutânea 2; 
Dérmico H315 

Sensibilização cutânea 1; 
Dérmico H317 

Irritação ocular 2 
H319 

Perigos crônicos para o 
ambiente aquático3 

H412 

 

  



 

 

 

 

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secção 16 “ Outras 

especificação”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 

trabalho. 

 

3.4 Declaração dos ingredientes de acordo com a DPD (CE) Nº 1999/45 

Componentes 

nocivos Nº CAS 

Números CE  Reg. 

Reach Nº 
Conteúdo Classificação 

Resina de difenol 
epiclorohidrina  -4,4’ 

– isopropilideno 
MG<=700 25068-38-

6 

500-033-05 
01-2119456619-26 

>= 25-< 50 % 

R43 
Xi – Irritante; R36/38 

N- Perigoso para o 
ambiente; R51/53 

Resina Bisfenol – F 
epiclorohidrina; 

MW< 700 9003-36-5 
500-006-8 >= 10 - <20% 

Xi – Irritante; R36/38 
Xi – Irritante; R43 
N- Perigoso para o 
ambiente; R51/53 

1,6-
bis(2,3epoxipropoxi) 
hexano 16096-31-4 

240-260-4 >= 10 - < 20 % 

R52/53 
Xi – Irritante; R36/38 

R43 
 

 

Para texto completo das frases R indicadas por código ver secção 16 “ Outras 

informações”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 

trabalho. 

 

Secção 4: Primeiros socorros 

 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

Anotações gerais: 
No caso de dores consultar o médico 
 
Inalação: 
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico. 
 
Contato com a pele: 
Lavar com água corrente e sabão. Cuidar da pele. Despir imediatamente a roupa suja e 
impregnada com o produto. 
 

  



 

 
 
 
 
Contato com os olhos: 
Enxague de  imediato os olhos com um jacto ligeiro de água ou de solução oftálmica 
durante, pelo menos, 5 minutos. Se a dor se mantiver (dor aguda, foto sensibilidade, 
distúrbios de visão ), continue a enxaguar e contate/ consulte um médico ou hospital. 
 
Ingestão: 
Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de água, consultar o médico. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 

Olho: Irritação e  conjuntivite 

Pele: Vermelhidão e inflamação 

Pele: Erupção e Urticaria. 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Veja a secção: Descrição das medidas de primeiros socorros. 

 

Secção 5: Medidas de combate e incêndios 

 

5.1 Meios de extinção 

Produtos adequados para extinção de incêndios 

Espuma, pós de extinção, dióxido de  carbono, água pulverizada, água em spray. 

 

 Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança. 

Jato de água a alta pressão 

 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Em caso de incêndio podem ser liberado monóxido de carbono ( CO ) e dióxido de carbono 

(CO2) 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Usar máscara de respiração 

Utilizar equipamento de proteção pessoal 

 

Anotação suplementares: 

Eliminar conforme as prescrições previstas pelas autoridades os resíduos  de incêndio e a 

água de extinção contaminada. 

  



 

 

 

 

6.1 Precauções  individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

Evitar o contato com os olhos e a pele 

Assegurar uma ventilação adequada 

O produto derramado pode provocar escorregamento 

Utilizar vestuário de proteção 

 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.  

 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Remover mecanicamente 

Eliminar os materiais  contaminados como resíduos  de acordo com o ponto 13 

 

6.4 Remissão para outras secções 

Ver advertência no capítulo 8 

 

 

7.1 Precauções  para um manuseamento seguro 

Evitar o contato com a pele e com os olhos 

Ventilar adequadamente o local de trabalho. Evitar as chamas diretas, as faíscas e as 

fontes de ignição. Desligar todos os aparelhos eléctricos. Não fumar, não soldar. Não 

deitar os resíduos no esgoto. 

 

Medidas de higiene: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho 

 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 

Armazenar nas embalagens originais fechadas e protegidas contra a humanidade. 

Armazenar em local seco e fresco. 

Temperatura de armazenamento recomendada de 5 a 25 ⁰C 

Conservar as embalagens em locais bem ventilados 

Não armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumíveis 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 



 

 

 

 

 

7.3 Utilizações finais específicas 

Resina química 

 

 

 

8.1 Parâmetros de controlo 

Válido para PT 

Nenhuma 

Predicted No-effect concentration (PNEC) 

Nome da lista Enviromental 
compartement Valor 

  Mg/kg Outros 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Água ( água doce)  0,006 mg/L 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Água ( água salgada)  
0,0006 
mg/L 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

STP  10 mg/L 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Água ( água doce) 
0,996 
mg/kg  

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Água ( água salgada) 
0,09966 
mg/kg  

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Água ( água 
intermitente)  

0,0018 
mg/L 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Terra 
0,196 
mg/kg  

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

oral  
11 mg/kg 

food 

 

  

Secção 8: Controle da exposição / proteção individual 



 

 

 

 

Derived No-effect level (DNEL) 

 

 

 

8.2 Controle de exposição 

Proteção respiratória: 

Necessária máscara respiratória no caso da ventilação ser insuficiente. 

Filtro da combinação: ABEKP 

Esta recomendação deve coincidir com as condições locais 

 

Proteção das mãos: 

Recomendam-se luvas de borracha de nitrilo (espessura do material > 0,1 mm, ruptura 

com o tempo < 30 s). As luvas devem ser substituídas após cada contato de curta duração 

ou contaminação. Disponíveis em lojas especializadas de materiais de laboratório ou em 

farmácias/parafarmácias. 

Em caso de contato prolongado, recomendam-se luvas de borracha butílica, conforme 

EN374. 

Ruptura com o tempo de > 6 min 

Espessura do material>0,7mm 

  

Nome da lista Application Area Route of  Exposure Valor 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Trabalhador 
Agudo/ exposição 
de curta duração – 
efeitos sistémicos 

8,3 mg/kg p.c./ dia 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Trabalhador 
Agudo/ exposição 
de curta duração – 
efeitos sistémicos 

12,3 mg/m3 
 
 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Trabalhador 
Exposição de longa 
duração – efeitos 
sistêmicos 

8,3 mg/kg p.c./ dia 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

Trabalhador 
Exposição de longa 
duração – efeitos 
sistêmicos 

12,3 mg/m3 
 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Agudo/ exposição 
de curta duração – 
efeitos sistémicos 

3,6 mg/kg p.c./ dia 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Agudo/ exposição 
de curta duração – 
efeitos sistémicos 

0,75 mg/m3 
 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Agudo/ exposição 
de curta duração – 
efeitos sistémicos 

0,75 mg/kg p.c./ dia 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Exposição de longa 
duração – efeitos 
sistêmicos 

3,6 mg/kg p.c./ dia 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Exposição de longa 
duração – efeitos 
sistêmicos 

0,75 mg/m3 
 

Resina de difenol epiclorohidrina 4,4 – 
isopropilideno MG<= 700 25068-38-6 

População geral 
Exposição de longa 
duração – efeitos 
sistêmicos 

0,75 mg/kg p.c./ dia 



 

 

 

 

Em caso de contato prolongado e repetido ter em conta que na prática os tempos de 

penetração podem ser consideráveis mais curtos do que os determinados de acordo com a 

norma EM 374. As luvas de proteção devem ser sempre verificadas de acordo com a sua 

utilização no local de trabalho específico ( por exemplo cargas mecânicas e térmicas, 

compatibilidade  do produto, efeitos antiestéticos, etc.) As luvas devem ser imediatamente 

substituídas aos primeiros sinais de desgastes e ruptura. A informação fornecida pelos 

fabricantes e as regras relevantes das associações  comerciais para a segurança industrial 

devem ser sempre respeitadas. Recomendamos que seja traçado um plano de higiene 

pessoal na cooperação com os fabricantes de luvas e as associações comerciais de acordo 

operatórias locais. 

 

Proteção dos olhos: 

Óculos de proteção ajustáveis. 

 

Proteção do corpo: 

Vestuário de proteção adequado. 

 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto :  Pasta, pastoso e bege claro. 

Odor: Característico 

Ph : Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Ponto de ebulição inicial : Não há dados disponíveis / Não aplicável  

Ponto de inflamação :  Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Pressão de vapor : Não há dados disponíveis / Não aplicável  

Densidade :  1,55 g/cm³ 

(23°C (73,4°F)) 

Densidade aparente: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Viscosidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Viscosidade (Cinemática): Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Solubilidade qualitativa: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

(20°C (68°F) Solv.: água) 

Temperatura de solidificação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Ponto de fusão: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Inflamabilidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Temperatura de auto ignição: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 



 

 

 

 

Limites de explosividade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Coeficiente de partição n-octanol/água: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Densidade do vapor: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Propriedades oxidantes: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

 

9.2 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Não há dados disponíveis / Não aplicável 

 

 

10.1 Reatividade 

Reage com agente de oxidação forte 

Reação com aminas 

Reação com álcool 

Reação com lixívias fortes 

Reação com ácidos fortes 

 

10.2 Estabilidade química 

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

 

10.3 Possibilidade de reações  perigosas 

Ver secção reatividade 

 

10.4 Condições a evitar 

Nenhum conhecido se utilizado adequadamente 

 

10.5 Materiais incompatíveis 

Nenhuma, nas condições normais de utilização. 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Nenhum conhecido 

 

 

 

 

 

 

 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 



 

 

 

 

 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Especificações toxicológicas gerais: 

A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1)(a) da 

diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias 

listadas na secção 3 é fornecida a seguir. 

As pessoas que sejam alérgicas a epóxidos não devem ter contato com o produto 

 

Irritação da pele: 

Irritação primária da pele: Irritante. 

 

Irritação nos olhos: 

Irritação primária dos olhos: irritante 

 

Sensibilização: 

Pode causar sensibilização em contato com a pele. 

 

Mutagenicidade em células germinativas: 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 
Resultado 

Tipo de 
estudo/ 
modo de 

administração 

Ativação 
metabólica/ 
Tempo de 
exposição 

Espécies Método 

Resina de difenol 
epiclorohidrina 4,4 

– isopropilideno 
MG<= 700 25068-

38-6 

Positivo 
Bacterial reverse 
mutation assay ( 
e.g. ames test) 

Com ou sem   

 

 

 

12.1 Especificações ecológicas gerais: 

A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1)(a) da 

diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias 

listadas na secção 3 é fornecida a seguir. 

Não despejar no esgoto, no solo ou em cursos água. 

Em longo prazo, pode causar efeitos nocivos a água. 

 

Secção 11: Informações toxicológicas 

Secção 12: Informação ecológica 



 

 

 

 

12.2 Toxicidade 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Tipo 
de 

valor 
Valor 

Estudo de 
toxidade 

aguda 

Tempo de 
exposição 

Espécie Método 

1,6-bis(2,3-
epoxipropoxi) hexano 

16096-31-4 
LC 50 

17,1 – 30,9 
mg/L 

Fish 96h 

Brachydanio 
rerio ( novo 

nome: Danio 
rerio) 

OECD 
Guideline 203 
( Fish, Acute 
Toxicity Test) 

1,6-bis(2,3-
epoxipropoxi) hexano 

16096-31-4 
EC50 47 mg/L Daphnia 24h 

Daphnia 
magna 

OECD 
Guideline 203 
( Daphnia sp, 

Acute 
immobilisation 

Test) 

 

12.3 Persistência e degrabilidade  

 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Resultado 
Modo de 
aplicação 

Tempo de 
exposição 

Método 

1,6-bis(2,3-
epoxipropoxi) 

hexano 16096-31-4 
 Aeróbio/a 47% 

OECD 
Guideline 301 

B ( Ready 
biodegrability: 
CO2 Evolution 

Test) 

 

 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Eliminação do produto: 

Eliminar resíduos de acordo com a legislação 

 

Eliminação de embalagens contaminadas: 

Entregar a embalagem só quando vazia para a devida reciclagem. 

 

Código do resíduo 

080709 resíduos de adesivos e vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

 

 

 

 

  

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 



 

 

 

 

14.1 Transporte  rodoviário ADR: 

 

Classe: 9 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: M7 

Nº de caracterização de perigo: 90 

Nº Un: 3077 

Etiqueta: 9 

Nome técnico: Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, NSA ( Resina 

epicloridrina à base de bisfenol-A, Resina bisfenol-F-epicloridrina). 

Código Túnel: (E) 

 

14.2  Transporte  ferroviário RID: 

Classe: 9 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: M7 

Nº de caracterização de perigo: 90 

Nº Un: 3077 

Etiqueta: 9 

Nome técnico: Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, NSA ( Resina 

epicloridrina à base de bisfenol-A, Resina bisfenol-F-epicloridrina). 

Código Túnel:  

 

14.3 Transporte  fluvial  ADN: 

Classe: 9 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: M7 

Nº Un: 3077 

Etiqueta: 9 

Nome técnico: Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, NSA ( Resina 

epicloridrina à base de bisfenol-A, Resina bisfenol-F-epicloridrina). 

 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 



 

 

 

 

14.4 Transporte marítimo IMDG 

Classe: 9 

Grupo de embalagem: III 

Nº Un: 3077 

Etiqueta: 9 

EmS : F-A, S-F 

Substância poluente para o mar: Poluente marinho 

Nome técnico: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.( Resina 

epicloridrina à base de bisfenol-A, Resina bisfenol-F-epicloridrina). 

 

14.5 Transporte Aéreo IATA: 

 

Classe: 9 

Grupo de embalagem: III 

Packaging-Instruction ( Passenger ): 956 

Packaging-Instruction ( Cargo ): 956 

Nº Un: 3077 

Etiqueta: 9 

EmS : F-A, S-F 

Substância poluente para o mar: Poluente marinho 

Nome técnico: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.( Resina 

epicloridrina à base de bisfenol-A, Resina bisfenol-F-epicloridrina). 

 

 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 

saúde, segurança e ambiente: 

Concentração de VOC:     Não especificado 

  

Secção 15: Informações sobre regulamentação 



 

 

 

 

A etiquetagem do produto é indicada na secção2. O texto de todas as abreviaturas indicadas 

por códigos nesta ficha de dados de segurança é o seguinte: 

R36/38 Irritante para os olhos e pele 

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 

R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeito nefastos a longo prazo no 

ambiente aquático. 

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

no ambiente aquático. 

H315 Provoca irritação cutânea 

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea 

H319 Provoca irritação ocular grave 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

H412 Nocivos para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 

Outras informações: 

 

Esta informação está baseada na presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao 

produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de 

vista dos requisitos de segurança  e não pretende dar garantias . O produto está determinado 

para o emprego industrial. 

 

  

Secção 16: Informações sobre regulamentação 



 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

CHUMBADOR QUÍMICO WQE 500 PLUS 

 

 

 

 

 

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/ empresa 

 

15.2 Identificador do produto: 

 
WQE 500 PLUS – EPOXY 3:1, COMP. B  
 
15.3 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas: 
 
Aplicação prevista: 
Resina química 
 
15.4 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 

 

Walsywa Indústria e Comércio de Produtos  Metalúrgicos  Ltda 

Rua Humberto Pela 198 – Bairro Leitão 

Louveira – SP 

CEP: 13290 000 

Ligue : 0800 10 50 24 

vendas@walsywa.com.br 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

16.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação  (DPD): 

C – Corrosivo 

R34 –Provoca queimaduras 

Xn - Nocivo 

R/20/21/22 Nocivo por inalação, em contato com a pele e por ingestão. 



 

 

 

 

Mutagênico, categoria 3. 

R68 Possibilidade de efeitos irreversíveis 

Hipersensibilizante 

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 

Perigoso para o ambiente. 

R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos em longo prazo 

no ambiente aquático. 

 

 

16.2 Elementos do rótulo (DPD) 

 

C - Corrosivo   

 

 

Frases R: 

R34 Provoca queimadura 

R20/21/22 Nocivo por inalação, em contato com a pele e por ingestão.  

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 

R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeito nefastos em longo 

prazo no ambiente aquático. 

 

Frases S: 

S23 Não respirar os vapores 

S26 Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um especialista. 

S36/37/39 Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face 

adequados. 

S45 Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se 

possível mostrar-lhe o rótulo). 

S51 Utilizar somente em locais bem ventilados 

S61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança. 

  



 

 

 

 

Contém: 

Isoforona diamina 

m-fenilenobis (metilamina) 

Dietilenotriamina 

Fenol 

Álcool benzílico 

 

 

16.3 Outros perigos 

As pessoas que sejam alérgicas a aminas não devem ter contato com o produto. 

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

17.1 Caracterização química geral 

Secante/ endurecedor 

17.2 Produtos de base do preparado 

Massa de enchimento inorgânico 

 

17.3 Declaração dos ingredientes de acordo com o regulamento CLP (EC) Nº 1272/2008: 

Componentes nocivos 
NºCAS 

Número CE Reg. 
Reach Nº 

Conteúdo Classificação 

Isoforona diamina  
285513-13-2 

220-666-8 10 - < 25 % 

Toxicidade aguda 4; Dérmico  H312 
Sensibilização cutânea H317 

Toxicidade aguda 4 ; Oral H302 
Perigos crónicos para o ambiente 

aquático 3 H412 
Corrosão cutânea 1B H314 

Álcool benzílico 
100-51-6 

202-859-9 >1 - <10% 
Toxicidade aguda 4; Dérmico  H312 

Toxicidade aguda 4 ; Oral H302 
 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

203-865-4 >1 - <10% 

Corrosão cutânea 1B H314 
Toxicidade aguda 4; Dérmico  H312 

Toxicidade aguda 4 ; Oral H302 
Sensibilização cutânea H317 

 

 

 

 



 

 

 

Componentes nocivos 
NºCAS 

Número CE 
Reg. Reach Nº 

Conteúdo Classificação 

2,4,6 – TRI ( 
dimetilaminometil) 

Fenol 
90-72-2 

202-013-9 
 

>1 - <10% 
Irritação cutânea 2; Dérmico H315 
Sensibilização cutânea H317 
Irritação ocular 2H319 

Fenol 
108-95-2 

203-632-7 >1 - <5% 

Mutagenicidade em células germinais H341 
Toxicidade aguda 3; Dérmico H311 
Toxicidade aguda 3; Oral H301 
Corrosão Cutânea 1B H314 
Toxicidade aguda 3; via inalatória H331 
Toxicidade especifica dos órgãos-alvo após 
exposição repetida 2 H 373 

m-fenilenobis ( 
metilamina) 
1477-55-0 

216-032-5 >1 - <5% 

Toxicidade aguda 4; Oral H302 
Corrosão Cutânea 1B H314 
Sensibilização cutânea 1; Dérmico H317 
Toxicidade aguda 3; via inalatória H331 
Perigos crônicos para ambientes aquáticos 
3 H412 

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secção 16 “ Outras 

especificação”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 

trabalho. 

 

17.4 Declaração dos ingredientes de acordo com a DPD (CE) Nº 1999/45 

Componente 

nocivos Nº CAS 

Números CE  Reg. 

Reach Nº 
Conteúdo Classificação 

Isoforona diamina 
2855-13-2 

220-666-8 >10 - <25% 

R43 
R52/53 
Xn- Nocivo; R21/22 
C-Corrosivo; R34 

Álcool benzílico 
100-51-6 

252-859-9 >1 - <10% Xn- Nocivo; R21/22 

2,4,6-Tri( 
Dimetilaminometil) 

Fenol 
1477-55-0 

203-865-4 >1 - <10% 
Xn- Nocivo; R22 
Xi-Irritante; R36/38 

 

  



 

 

 

 

 

 

Componentes 

nocivos Nº CAS 

Números CE  Reg. 

Reach Nº 
Conteúdo Classificação 

Dietilenometriamina 
111-40-0 

203-865-4 >1 - <10% 
R43 
Xn- Nocivo; R21/22 
C-Corrosivo; R34 

m-fenilenobis ( 
metilamina) 
1477-55-0 

216-032-5 >1 - <5% 

T – Tóxico: R23 
C – Corrosivo: R34 
Xn – Nocivo; R22 
Xi – Irritante; R43 
R52/53 

Fenol 
108-95-2 

203632-7 >1 - <5% 

Mutagénico, 
categoria3.; R68 
T-Tóxico; R23/24/25 
C-Corrosivo; R34 
Xn – Nocivo; 
R48/20/21/22 
 

 

Para texto completo das frases R indicadas por código ver secção 16 “ Outras 

informações”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 

trabalho. 

 

Secção 4: Primeiros socorros 

 

18.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

Anotações gerais: 
No caso de dores consultar o médico 
 
Inalação: 
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico. 
 
Contato com a pele: 
Lavar com água corrente e sabão. Cuidar da pele. Despir imediatamente a roupa suja e 
impregnada com o produto. 
 

  



 

 
 
 
 
Contato com os olhos: 
Enxague de imediato os olhos com um jacto ligeiro de água ou de solução oftálmica 
durante, pelo menos, 15 minutos. Manter os olhos aberto. Procurar um médico/hospital, 
lavar os olhos deve continuar durante o transporte até ao médico.  
 
Ingestão: 
Lavagem da boca e garganta, beber bastante água e consultar o médico imediatamente. 
Não induza ao vômito 
 

18.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 

Pele: Erupção e Urticaria. 

Respiratório: Irritação, tosse, falta de ar, aperto no peito. 

18.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Veja a secção: Descrição das medidas de primeiros socorros. 

 

Secção 5: Medidas de combate e incêndios 

 

19.1 Meios de extinção 

Produtos adequados para extinção de incêndios 

Espuma, pós de extinção, dióxido de carbono, água pulverizada, água em spray. 

 

 Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança. 

Jato de água a alta pressão 

 

19.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Em caso de incêndio podem ser liberado monóxido de carbono ( CO ) e dióxido de carbono 

(CO2) e óxido nítricos ( Nox). 

 

19.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Usar máscara de respiração 

Utilizar equipamento do proteção pessoal  



 

 

 

 

20.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

Evitar o contato com os olhos e a pele 

Assegurar uma ventilação adequada 

Utilizar vestuário de proteção 

 

20.2 Precauções a nível ambiental 

Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.  

 

20.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Remover mecanicamente 

Eliminar os materiais contaminados como resíduos de acordo com o ponto 13 

 

20.4 Remissão para outras secções 

Ver advertência no capítulo 8 

 

 

21.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Evitar o contato com a pele e com os olhos 

Ventilar adequadamente o local de trabalho.  

 

Medidas de higiene: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho 

 

21.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 

Armazenar nas embalagens originais fechadas e protegidas contra a humanidade. 

Armazenar em local seco e fresco. 

Temperatura de armazenamento recomendada de 5 a 25 ⁰C 

Conservar as embalagens em locais bem ventilados 

Não armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumíveis 

 

 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 



 

 

 

 

21.3 Utilizações finais específicas 

Resina química 

 

 

 

22.1 Parâmetros de controlo 

Válido para PT 

Nenhuma 

 

Componente Ppm Mg/m³ Tipo Categoria Observações 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

1  

Valor limite de 
exposição – media 

ponderada ( VLE-MP) 
Designação cutânea 

Perigo de absolvição 
cutânea 

PT VLE 

M-Xileno-a-diamina 
1477-55-0 

 0,1 

Valor limite de 
exposição – 

concentração máxima ( 
VLE-CM) Designação 

cutânea 

Perigo de absolvição 
cutânea 

PT VLE 

Fenol 
108-95-2 

2 7,8 Designação cutânea: 
Valor limite de 

exposição – media 
ponderada ( VLE-MP) 

 

Perigo de absolvição 
cutânea 

ECTLV 

Fenol 
108-95-2 

5 
 

 
 

PT OEL 

Fenol 
108-95-2 

2 8 

Indicativa 

PT VLE 

Fenol 
108-95-2 

4 16 

Valor limite de 
exposição – media 

ponderada (VLE-CD) 
 

ECTLV 

 

  

Secção 8: Controle da exposição / proteção individual 



 

 

 

 

22.2 Controle de exposição 

Proteção respiratória: 

Necessária máscara respiratória no caso da ventilação ser insuficiente. 

Filtro da combinação: ABEKP 

Esta recomendação deve coincidir com as condições locais 

 

Proteção das mãos: 

Recomendam-se luvas de borracha de nitrilo (espessura do material > 0,1 mm, ruptura 

com o tempo < 30 s). As luvas devem ser substituídas após cada contato de curta duração 

ou contaminação. Disponíveis em lojas especializadas de materiais de laboratório ou em 

farmácias/parafarmácias. 

Em caso de contato prolongado, recomendam-se luvas de borracha butílica, conforme 

EN374. 

Ruptura com o tempo de > 60 min 

Espessura do material>0,7mm 

Em caso de contato prolongado e repetido ter em conta que na prática os tempos de 

penetração podem ser consideráveis mais curtos do que os determinados de acordo com a 

norma EM 374. As luvas de proteção devem ser sempre verificadas de acordo com a sua 

utilização no local de trabalho específico (por exemplo, cargas mecânicas e térmicas, 

compatibilidade do produto, efeitos antiestéticos, etc.) As luvas devem ser imediatamente 

substituídas aos primeiros sinais de desgastes e ruptura. A informação fornecida pelos 

fabricantes e as regras relevantes das associações comerciais para a segurança industrial 

devem ser sempre respeitadas. Recomendamos que seja traçado um plano de higiene pessoal 

na cooperação com os fabricantes de luvas e as associações comerciais de acordo operatórias 

locais. 

 

Proteção dos olhos: 

Óculos de proteção ajustáveis. 

 

Proteção do corpo: 

Vestuário de proteção adequado. 

  



 

 

 

23.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto: Pasta, pastoso e preto. 

Odor: Amina 

Ph: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Ponto de ebulição inicial: Não há dados disponíveis / Não aplicável  

Ponto de inflamação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Temperatura de decomposição: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Pressão de vapor: Não há dados disponíveis / Não aplicável  

Densidade: 1,09 g/cm³ 

(20°C (68°F)) 

Densidade aparente: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Viscosidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Viscosidade (Cinemática): Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Solubilidade qualitativa: Parcialmente miscível 

(20°C (68°F) Solv.: água) 

 

Temperatura de solidificação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Ponto de fusão: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Inflamabilidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Temperatura de autoignição: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

 

Limites de explosividade:  

Inferior: 1,0% 

Superior: 13% 

Coeficiente de partição n-octanol/água: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Densidade do vapor: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Propriedades oxidantes: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

 

23.2 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Não há dados disponíveis / Não aplicável 

  

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 



 

 

 

24.1 Reatividade 

Reage com agente de oxidação forte 

Reação com ácidos fortes 

 

24.2 Estabilidade química 

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

 

24.3 Possibilidade de reações perigosas 

Ver secção reatividade 

 

24.4 Condições a evitar 

Nenhum conhecido se utilizado adequadamente 

 

24.5 Materiais incompatíveis 

Nenhuma, nas condições normais de utilização. 

 

24.6 Produtos de decomposição perigosos 

Nenhum conhecido 

 

25.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Especificações toxicológicas gerais: 

A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1) (a) da 

diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias 

listadas na secção 3 é fornecida a seguir. 

As pessoas que sejam alérgicas a aminas não devem ter contato com o produto 

 

Aguda toxicidade oral: 

Nocivo por ingestão 

 

Aguda toxicidade inalativa: 

Nocivo por inalação 

 

Aguda toxicidade dérmica: 

Nocivo em contato com a pele 

  

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

Secção 11: Informação toxicológica 



 

 

 

 

Irritação da pele:  

Irritação primária da pele: corrosivo. 

 

Irritação dos olhos:  

Irritação primária dos olhos: corrosiva 

 

Sensibilização: 

Pode causar sensibilização em contato com a pele 

Possibilidade de reticulação com outros derivados de aminas. 

 

Toxicidade aguda: 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 
Modo de 
aplicação 

Tempo de 
exposição 

Espécies Método 

Álcool benzílico 
100-51-6 

LD50 
LC50 

1.620 
mg/kg > 

4,178 mg/L 

Oral 
Inhalation 

4h 
Ratazana 
Ratazana 

 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

LD50 
LC50 

1,378 – 
1968 

mg/kg 

Oral 
Dermal 

 
Ratazana 
Ratazana 

OECD guideline 
401 ( Acute oral 

toxicity) 

M – fenilenobis ( 
metilamina) 
1477-55-0 

LC50 2,4 mg/L Inhalation 4h Ratazana 

OECD guideline 
403 ( Acute 
inhalation 
toxicity) 

 

Corrosão/irritação aguda: 

 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 
Resultado 

Tempo de 
exposição 

Espécies Método 

Álccol benzílico 
100-51-6 Não irritante 4h Coelho 

OECD guideline 
404 ( Acute 

dermal 
irritação/ 
corrosion) 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

Corrosivo 4h Coelho 

OECD guideline 
404 ( Acute 

dermal 
irritação/ 
corrosion) 

 

  



 

 

 

Lesões oculares graves/ irritação ocular: 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 
Resultado 

Tempo de 
exposição 

Espécies Método 

Isoforona diamina 
100-51-6 Hipersensibilizante 

Teste de 
maximização 
do porco da 

guiné 

Coelho 
OECD guideline 

406 ( Skin 
Sensitisation) 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

Não sensibilização Teste bucher Coelho 
OECD guideline 

406 ( Skin 
Sensitisation) 

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 
Hipersensibilizante 

Ensaio loval em 
rato nódulo 

linfático (LLNA) 
Rato 

OECD guideline 
429 ( Skin 

Sensitisation: 
Local Lymph 
node Assay) 

 

Mutagenicidade em células germinativas: 

 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 
Resultado Tempo de exposição 

Ativação 
metabólica/ 

tempo de 
exposição 

Método 

Isoforona diamina 
100-51-6 Negativo 

Bacterial reverse mutation assay  ( e.g. 
Ames test ) 

Com ou sem 
EU Method B. 

13/14 
(Mutagenicity) 

Álccol benzílico 
100-51-6 

Negativo 
Bacterial reverse mutation assay  ( e.g. 

Ames test ) 
Com ou sem  

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 
Negativo 

Bacterial reverse mutation assay  ( e.g. 
Ames test ) 

Teste em vidro de aberração 
cromossómica de mamífero 

Com ou sem  

 

      Toxicidade por dose repetida: 

 

Componentes 
nocivos Nº 

CAS 
Resultado Modo de aplicação 

Tempo de 
exposição/ 
Frequência 

do 
tratamento  

Espécie Método 

Isoforona diamina 
100-51-6 

NOAEL = < 60 
mg/kg 

Oral: bebendo àgua Com ou sem Ratazana 

OECD 
Guideline 

408 ( 
Repeated 
Dose 90 
day Oral 

Toxicity in 
rodents) 

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 

LOAEL = < 600 
mg/kg 

Oral : Gavage Com ou sem Ratazana 
 



 

 

 

 

 

26.1 Especificações ecológicas gerais: 

A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1)(a) da 

diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias 

listadas na secção 3 é fornecida a seguir. 

Não despejar no esgoto, no solo ou em cursos água. 

Prejudicial aos organismos aquáticos 

Em longo prazo, pode causar efeitos nocivos a água. 

 

26.2 Toxicidade 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Tipo 
de 

valor 
Valor 

Estudo de 
toxidade 

aguda 

Tempo de 
exposição 

Espécie Método 

Isoforona diamina 
2855-13-2 

LC 50 110 mg/L Fish 96h Leuciscus idus 
Eu Method C.I ( 

aCute Toxicity for 
fisch) 

Isoforona diamina 
2855-13-2 

EC50 42 mg/L Daphnia 24h Daphnia magna  

Isoforona diamina 
2855-13-2 

EC50 37 mg/L Algae 72h 

Scenedesmus 
subspicatus ( new 

name: 
Desmodesmus 

subspicatus) 

Eu Method C.3 ( 
Algal inhibition 

test) 

Álcool benzílico 
100-51-6 

LC50 646 mg/L Fish 48h Leuciscus idus  

Álcool benzílico 
100-51-6 

EC50 360 mg/L Daphnia 48h Daphnia magna 

OECD Guideline 
202 (  Daphnia sp. 

Acute 
immobilization 

Test) 

Álcool benzílico 
100-51-6 

EC50 640 mg/L Algae 96 h 
Scenedesmus 
quadricauda 

OECD Guideline 
201 (  

alga,Grouwth 
inhibition test) 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

LC50 >9,8 mg/L Fish 48 h Leuciscus idus  

Dietilenotriamina 
111-40-0 

EC 50 64,6 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna 

OECD Guideline 
202 (  Daphnia sp. 

Acute 
immobilization 

Test) 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

EC 50 187 mg/L Algae 72 h 

Selenastrum 
capricornutum ( 

new name: 
Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

Eu Method C.3 ( 
Algal inhibition 

test) 

Secção 12: Informação ecológica 



 

 

 

 

 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Tipo 
de 

valor 
Valor 

Estudo de 
toxidade 

aguda 

Tempo de 
exposição 

Espécie Método 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

LC50 153 mg/L Fish 96 h 
Brachydanio rerio ( 
new name: Danio 

rerio 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 
LC50 

>100 
mg/L 

Fish 96h 
Oncorhynchus 

mykiss 

OECD Guideline 
202 (  fish, Acute 

toxicity Test) 

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 
EC50 16 mg/l Daphnia 48h Daphnia magna 

OECD Guideline 
202 (  Daphnia sp. 

Acute 
immobilization 

Test) 

M – fenilenobis  
( metilamina) 

1477-55-0 
EC50 33,3 mg/l Algae 

72h 
96h 

Selenastrum 
capricornutum ( 

new name: 
Pseudokirchnerella 

subcapitata) 
Brachydanio rerio ( 
new name: Danio 

rerio 

OECD Guideline 
201 (  

alga,Grouwth 
inhibition test) 
OECD Guideline 
203 (  fish, acute 

toxicity test) 
OECD Guideline 

204 (  fish, 
prolonged test: 
14-day Study) 

Fenol 
108-95-2 

LC50 
27,8 
mg/L 

Fish 28h   

Fenol 
108-95-2 

NOEC 
LC50 

2,63 
mg/L 

13 mg/L 
Daphnia 48h  

OECD Guideline 
202 (  Daphnia sp. 

Acute 
immobilization 

Test) 

 

 

26.3 Persistência e degrabilidade  

 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Resultado 
Modo de 
aplicação 

Tempo de 
exposição 

Método 

Isoforona diamina 
2855-13-2 

 Aeróbio/a 8% 
OECD Guideline 301 A ( Ready Biodegradability 
Doc die away test) 

Álcool benzílico 
100-51-6 

Facilmente 
biodegradável 

Aeróbio/a 93% - 98% 
Eu method C. 4 –B ( Determination os the 
“Ready” Biodegradability Modified OECD 
Screening Test) 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

 Aeróbio/a 10 – 13% 
Eu method C. 4 –B ( Determination os the 
“Ready” Biodegradability Modified OECD 
Screening Test) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

26.4 Potencial de bioacumulação / Mobilidade do solo 

 

 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

LogKow 

Álcool benzílico 
100-51-6 

1,08 

Dietilenotriamina 
111-40-0 

-2,13 

2,4,6 – Tri ( 
Dimetilaminometil) 

Fenol  
90-72-2 

0,77 

Fenol 
108-95-2 

1,46 

 

 

27.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Eliminação do produto: 

Eliminar resíduos de acordo com a legislação local. 

 

Eliminação de embalagens contaminadas: 

Entregar a embalagem só quando vazia para a devida reciclagem. 

 

Código do resíduo 

080709 resíduos de adesivos e vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas. 

 

 

 

 

  

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 



 

 

 

 

28.1 Transporte  rodoviário ADR: 

 

Classe: 8 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: C8 

Nº de caracterização de perigo: 80 

Nº Un: 3259 

Etiqueta: 8 

Nome técnico: Aminas sólidas corrosivas, N.S.A. (  Isoforona diamina, Dietilenotriamina) 

Código Túnel: (E) 

 

28.2  Transporte  ferroviário RID: 

Classe: 8 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: C8 

Nº Un: 3259 

Etiqueta: 8 

Nome técnico: Aminas sólidas corrosivas, N.S.A. (  Isoforona diamina, Dietilenotriamina) 

Código Túnel: (E) 

 

28.3 Transporte  fluvial  ADN: 

Classe: 8 

Grupo de embalagem: III 

Código de classificação: C8 

Nº Un: 3259 

Etiqueta: 8 

Nome técnico: Aminas sólidas corrosivas, N.S.A. (  Isoforona diamina, Dietilenotriamina) 

 

  

Secção 14: Informações relativas ao transporte 



 

 

 

 

28.4 Transporte marítimo IMDG 

Classe: 8 

Grupo de embalagem: III 

Nº Un: 3259 

Etiqueta: 8 

EmS : F-A, S-B 

Substância poluente para o mar: - 

Nome técnico: Aminas sólidas corrosivas, N.S.A. (  Isoforona diamina, Dietilenotriamina) 

 

 

 

28.5 Transporte Aéreo IATA: 

 

Classe: 8 

Grupo de embalagem: III 

Packaging-Instruction ( Passenger ): 860 

Packaging-Instruction ( Cargo ): 864 

Nº Un: 3259 

Etiqueta: 8 

Nome técnico: Aminas sólidas corrosivas, N.S.A. (  Isoforona diamina, Dietilenotriamina) 

 

29.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 

saúde, segurança e ambiente: 

Concentração de VOC:     Não especificado 

  

Secção 15: Informações sobre regulamentação 



 

 

 

 

A etiquetagem do produto é indicada na secção2. O texto de todas as abreviaturas indicadas 

por códigos nesta ficha de dados de segurança é o seguinte: 

R20/22 Nocivo por inalação e ingestão 

R21/22 Nocivo em contato com a pele e por ingestão 

R22 Nocivo por ingestão 

R23/24/25 Tóxico por inalação, em contato com a pele e por ingestão. 

R34 Provoca queimaduras 

R36/38 Irritante para os olhos e pele 

R 43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 

R48/20/21/22 Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

por inalação, em contato com a pele e por ingestão. 

R52/53 Nocivo para organismos, aquáticos, podendo causar efeitos nefastos em longo prazo 

no ambiente aquático. 

R68 Possibilidade de efeitos irreversíveis 

H301 Tóxico por ingestão 

H302 Nocivo por ingestão 

H311 Tóxico em contato com a pele 

H312 Nocivo em contato com a pele 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

H315 Provoca irritação cutânea 

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea 

H319 Provoca irritação ocular grave 

H331Tóxico por inalação 

H373 Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida 

H412 Nocivos para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 

Outras informações: 

 

Esta informação está baseada na presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao 

produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de 

vista dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer propriedade ou 

característica particular. O produto está determinado para o emprego industrial. 

 

 

 

 

 

Secção 16: Informações sobre regulamentação 


