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SECÇÃO 1 :IDENTIFICAÇÃO DASUBSTÂNCIA/MISTURAE D ASOCIEDADE/EMPRESA

COLATRIUNFANTE ALC
Código:21011000

1.1

IDENTIFICADOR DO PRODUTO:

1.2

UTILIZAÇÕES IDENTIFICADASRELEVANTES DASUBSTÂNCIA OU MISTURA E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS:
Utilizaçõesprevistas (principaisfunçõestécnicas):

[X] Industrial [X] Profissional [_] Consumo

Cola.
Utilizaçõesdesaconselhadas:
# Este produto não é recomendado para qualquerutilização ou sectorde uso industrial, profissional ou de consumo diferentesaosanteriormente listadoscomo 'Utilizaçõesprevistas ou identificadas'.

Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE)nº 1907/2006:
Não restrito.
1.3

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHAD EDADOS DESEG URANÇA:
FACOTIL -FÁBRICA DE COLASE TINTAS, LDA.
Rua da Cavada, nº 550 -S.Cosme -4424-909 Gondomar
Telefone: 22 4649665 - Fax: 22 4660697
Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dadosde segurança:
e-mail: facotil@tintastriunfante.pt

1.4

NÚMERO DETELEFONEDE EMERGÊNCIA: 22 4649665 (8:00-18:00 h.)(horário laboral)
Centro de Informação Antivenenos(Portugal)-Telefone de urgência em caso de intoxicação: (+351)800 250 250 (24h/365d)-Em alternativa ligue 112 (Nú me ro europ eu de emerg ênci a)
Centrosde toxicologia PORTUGAL:
·Centro de Informação Antivenenos(CIAV)-Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM)-Rua Almirante Barroso, 36 -1000-013 Lisboa -Telefone (Secretariado): +351 213 303 271 | Tel efone de urgência: 800 2 50 250

SECÇÃO 2 :IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2.1

CLASSIFICAÇÃO DASUBSTÂNCIAO UMIST URA:
A classificação dasmisturasé feita de acordo com osseguintesprincípios: a)quando os dados(testes)estão disponíveis para a classificação de misturas, geralmente é feito com base nessesdados, b)na ausência de dados(testes)
para asmisturas, osmétodosde interpolação ou extrapolação são geralmente utilizadospara avaliaro risco, utilizando osdadosde classificação disponíveis para misturassemelhantes, e c)na ausência de testes e informaçõesque
permitam a aplicação de técnicasde interpolação ou extrapolação, são utilizadosmétodos para classificara avaliação de risco com base nos dadosdoscomponentes individuais da mistura.

#

Classificação de acordo com o Regulamento (UE)nº 1272/2008~2018/1480 (CLP):

PERIGO: Flam. Liq. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Repr. 2:H361ifd | STOTSE(narcosis)3:H 336 | STOT RE 2:H373iN | AquaticChronic2:H411| EUH 06 6
Classe de perigo

Classificação da mistura

Físico-químico:

Flam. Liq. 2:H225
Skin Irrit. 2:H315

Saúde humana:

Cat.

Viasde exposição

Orgãos-alvo

Efeitos

c)

Cat.2

-

-

-

c)

Cat.2

Pele:

Pele

Irritação

Repr. 2:H361ifd

c)

Cat.2

Inalação:

Sistema reprodutor

Fertilidade, Feto

STOT SE (narcosis)3:H336

c)

Cat.3

Inalação:

SNC

Narcosis

STOT RE2:H373iN

c)

Cat.2

Inalação:

Sistema nervoso

Danos

AquaticChronic2:H411

c)

Cat.2

-

-

-

EUH066

c)

-

Pele:

Pele

Secura, Fissuras

Meio ambiente:

O texto completo das advertênciasde perigo mencionadasé indicado na seção 16.
Nota: Quando na secção 3 é utilizado uma gama de percentagens, osperigos para a saúde e meio ambiente descrevem os efeitosda concentração maiselevada de cada componente, mas abaixo do valormáximo indicado.
2.2

ELEMENTOS DO RÓTULO:
#

O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE)nº 1272/2008~2018/1480 (CLP)

Advertênciasde perigo:
H225

Líquido e vaporfacilmente inflamáveis.

H361ifd

Suspeito de afectara fertilidade porinalação. Suspeito de afectaro nascituro porinalação.

H373iN

Pode afectaro sistema nervoso central e periférico apósexposição prolongada ou repetida porinalação.

H315

Provoca irritação cutânea.

H336

Pode provocarsonolência ou vertigens.

H411

Tóxico para osorganismos aquáticoscom efeitosduradouros.

Recomendações de prudência:
P102

Manterfora do alcance dascrianças.

P210

Manterafastado do calor, superfíciesquentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P280F

Usarluvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usarprotecção respiratória.

P303+P361+P353-P352-P312

SEENTRAR EM CONTACTO COMA PELE (ou o cabelo): Retirarimediatamente toda a roupa contaminada. Mergulharem água fria ou aplicarcompressashúmidas. Lavarcom
sabonete e água abundantes. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DEINFORMAÇÃO ANTIVENENOSou um médico.

P304+P340

EM CASO DE INALAÇÃO: Retirara pessoa para uma zona ao arlivre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P273-P391-P501a

Evitara libertação para o ambiente. Recolhero produto derramado. Eliminaro conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentoslocais.

Informaçõessuplementares:
EUH208

Contém colofónia. Pode provocaruma reacção alérgica.

Substânciasque contribuem para a classificação:
Tolueno
Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)
2.3

OUTROS PERIGOS:
Perigosque não têm repercussões na classificação, masque podem contribuirpara o perigo global da mistura:
Outrosperigosfísico-químicos: Osvapores podem formarcom o aruma mistura potencialmente inflamável ou explosiva.
Outrosriscose efeitos adversos para a saúde humana: Não se conhecem outrosefeitosadversos relevantes.
Outrosriscose efeitos adversos para o ambiente:

#

Não contém substânciasque cumpram os critériosPBT/mPmB.
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SECÇÃO 3 :COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBREOS COMPONENTES
3.1

SUBSTÂNCIAS:
Não aplicável (mistura).

3.2

MISTURAS:
Este produto é uma mistura.
Descrição química:
Solução de resinas.
COMPONENTES PERIGOSOS:
Substâncias que intervêm numa percentagem superiorao limite de isenção:

40 < 50 %

Tolueno
CAS: 108-88-3 , EC: 203-625-9

REACH: 01-2119471310-51

CLP: Perigo: Flam. Liq. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Repr. 2:H361id | STOTSE(n arco sis) 3:H336 | STOT RE2:H373iJ | Asp. Tox. 1:H304 |

Índice nº 601-021-00-3
< REACH

AquaticChronic3:H412
30 < 40 %

Hidrocarbonetos, C6, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, ricos em n-hexano
Lista nº 925-292-5

REACH: 01-2119474209-33

CLP: Perigo: Flam. Liq. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Repr. 2:H361if | STOTSE (narcosis)3:H3 36 |STOT RE 2:H373iN | Asp. Tox. 1:H304 |

Autoclassificada
< REACH

AquaticChronic2:H411
< 0,5 %

2,6-di-terc-butil-p-cresol
CAS: 128-37-0 , EC: 204-881-4

Autoclassificada

CLP: Atenção:Aq uaticAcute 1:H400 (M=1)| AquaticChronic1:H410 (M=1)
< 0,5 %

Colofónia
CAS: 8050-09-7 , EC: 232-475-7
CLP: Atenção: Skin Sens. 1:H317

Impurezas:
Não contém outroscomponentes ou impurezasque possam influenciara classificação do produto.
Estabilizadores:
Nenhum
Remissão para outrassecções:
Para maiorinformação sobre componentesperigosos, ver assecções8, 11, 12 e 16.

SUBSTÂNCIAS DEPREOCUPAÇÃO MUITO ELEVADA (SVHC):
#

< REACH

Lista atualizada pela ECHAem 16/07/2019.

SubstânciasSVHC sujeitasa autorização, incluídasno anexo XIV do Regulamento (CE)nº 1907/2006:
Nenhuma
SubstânciasSVHC candidatas a serem incluídasno anexo XIVdo Regulamento (CE)nº 1907/2006:
Nenhuma

SUBSTÂNCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULÁVEIS, TÓXICAS (PBT) OU MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULÁVEIS (MPMB):

Não contém substânciasque cumpram oscritériosPBT/mPmB.

REACH: 01-2119480418-32

Índice nº 650-015-00-7
< REACH / CLP00
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SECÇÃO 4 :MEDIDAS DEPRIMEIROS SOCORROS
4.1

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DEPRIMEIROS SOCORROS:
Ossintomas podem ocorrerapósa exposição, de modo que em caso de exposição direta ao produto, em caso de dúvida, ou quando persistirem ossintomasdo mal-estar, procurarcuidado médico. Nunca
administrarnada pela boca a pessoasem estado de inconsciência. Ossocorristas devem prestaratenção para a auto-protecção e usara equipamento de proteção individual recomendada se houveruma
possibilidade de exposição. Usarluvas protectorasquando se administrem primeirossocorros.

Via de exposição

Sintomase efeitos, agudose retardados

Descrição dasmedidasde primeirossocorros

Inalação:

A inalação dosvaporesde solventespode produzirdorde cabeça, vertigem,

Transportaro acidentado para o arlivre fora da zona contaminada. Se a respiração estiver

cansaço, fraqueza muscular, sonolência e em casosextremos, a perda de

irregularou parada, aplicara respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente, colocarem

consciência.

posição de segurança apropriada. Mantercoberto com roupa de abrigo enquanto se procura
assistência médica.

Pele:

O contacto com a pele produzvermelhidão. Em caso de contacto prolongado, a

Removerimediatamente a roupa contaminada. Lavara fundo as zonasafectadascom

pele pode secar.

abundante água fria ou morna e sabão neutro, ou com outro produto adequado para limpeza da
pele. Não empregarsolventes.

Olhos:

O contacto com osolhoscausa vermelhidão e dor.

Removeras lentes de contacto. Lavar porirrigação osolhos com água limpa abundante e fresca
pelo menosdurante 15 minutos, mantendo aspálpebrasafastadas, até que a irritação diminua.
Procurarimediatamente assistência médica especializada.

Ingestão:

4.2

A ingestão, pode causarirritação de garganta, dorabdominal, sonolência, náuseas,

Em caso de ingestão, consultarimediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o

vómitos e diarreia.

rótulo. Não provocaro vómito, devido ao risco da aspiração. Mantera vítima em repouso.

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Osprincipaissintomase efeitossão indicados nas secções4.1 e 11.1

4.3

INDICAÇÕESSOBRECUIDADOS MÉDICOS URGENTES ETRATAMENTOS ESPECIAISNECESSÁRIOS:
As informaçõessobre a composição do produto foram enviadas para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV).
Informação para o médico:

O tratamento deve dirigir-se ao controlo dossintomase das condições clínicas do paciente.

Antídotos e contraindicações: Não se conhece antídoto específico.
SECÇÃO 5 :MEDIDAS DECOMBATEAINCÊNDIOS
5.1

MEIOS DE EXTINÇÃO:
Extintorde pó ou CO2. Em caso de incêndios maisgravesusartambém espuma resistente ao álcool e água pulverizada. Não usarpara a extinção: jacto direito de água. O jacto de água direito pode não sereficazpara apagaro fogo,
uma vez que o fogo pode espalhar.

5.2

PERIGOS ESPECIAISDECORRENTES DASUBSTÂNCIAO UMIST URA:
O fogo pode produzirum denso fumo preto. Como consequência da combustão e da decomposição térmica, podem formar-se produtosperigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, acido clorídrico. Aexposi çã oaosp rodutos
de combustão ou decomposição pode serprejudicial para a saúde.

5.3

RECOMENDAÇÕESPARAO PESSOAL DE COMBATEA INCÊNDIOS:
Equipamento de protecção especial: Dependendo da magnitude do incêndio, pode sernecessário usarvestuário de protecção contra o calor, equipamento de respiração autónomo, luvas, óculosprotectores ou viseirasde segurança e
botas. Se o equipamento de protecção contra incêndios não está disponível ou não utilizado, combatero incêndio de um lugarprotegido ou distância segura. Ano rma EN 469 fo rne ceu mni vel bá sico de pro tecção e m caso de inci den te
químico.
Outrasrecomendações: Arrefecercom água ostanques, cisternasou recipientespróximosda fonte de calorou fogo. Observar a direcção do vento. Evitarque osprodutos utilizados no combate contra-incêndios, passem para esgotosou
cursosde água.

SECÇÃO 6 :MEDIDAS ATOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1

PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCED IMENTOS DE EMERGÊNCIA:
Eliminaraspossíveis fontes de ignição e se necessário, ventilara área. Não fumar. Evitaro contacto directo com o produto. Evitarrespiraros vapores. Manteraspessoassem protecção em posição contrária à direcção do vento.

6.2

PRECAUÇÕES ANÍVEL AMBIENTAL :
Evitara contaminação de esgotos, águassuperficiais ou subterrânease do solo. Em caso de se produzirem grandesderramesou se o produto contaminarlagos, riosou esgotos, informaras autoridades competentes, de acordo com a
legislação local.

6.3

MÉTODOS E MATERIAISDE C ONFIN AMENTO E LIMPEZA:
Recolhero derrame com materiaisabsorventesnão-combustíveis(terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Limpar, de preferência, com um detergente biodegradável. Evitaro uso de solventes. Guardaros resíduosnum
recipiente fechado.

6.4

REMISSÃO PARAOUTRAS SECÇÕES:
Para informações de contato em caso de emergência, vera seção 1.
Para informações sobre um manuseamento seguro, vera seção 7.
No controlo da exposição e medidasde protecção individual versecção 8.
Para a eliminação dosresíduos, seguiras recomendaçõesda secção 13.
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SECÇÃO 7 :MANUSEAMENTO EARMAZENAGEM
7.1

PRECAUÇÕES PARAUM MANUSEAMENTO SEGURO:
Cumprircom a legislação em vigorsobre prevenção de riscos laborais.
Recomendações gerais:
Evitartodo tipo de derrame ou fuga. Não deixarosrecipientesabertos.
Recomendações para prevenirriscosde incêndio e explosão:
Osvaporessão maispesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chão a distânciasconsideráveis e podem formarcom o armisturasque ao alcançarfontesde ignição afastadaspodem inflamar-se ou explodir.Dev ido à
inflamabilidade, este material só pode serutilizado em zonaslivresde fontesde ignição e afastado dasfontesde calorou eléctricas. Desligarostelemóveise não fumar. Não utilizarferramentas que possam provocarfaíscas.
-

Ponto de inflamação

:

#

-10*

ºC

-

Temperatura de auto-ignição

:

#

372*

ºC

-

Limitessuperior/inferiorde inflamabilidade/explosividade

:

#

1.2* - 7.6

%Volume 25ºC

Recomendações para prevenirriscostoxicológicos:
Recomenda-se que asmulheresgrávidasnão trabalhem em nenhum processo que utilize este produto. Não comer, beberou fumarnaszonasde aplicação e secagem. Depois do manuseamento, lavaras mãoscom água e sabão. No
controlo da exposição e medidasde protecção individual ver secção 8.
Recomendações para prevenira contaminação do meio ambiente:
# Evitarqualquerderrame para o meio ambiente. Terespecial a ten ção na água d elimpe za . No caso de de ra mes aci den tais, se guir asi nstruçõe sda secção 6.

7.2

CONDIÇÕESDE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAISINCOMPATIBILIDADES:
Proibiro acesso a pessoasnão autorizadas. Manterfora do alcance das crianças. O produto deve armazenar-se afastado de fontesde calore eléctricas. Não fumarna área de armazenagem. Se possível, evitara incidência directa de
radiação solar. Evitarcondições de humidade extremas. Para evitarderrames, osrecipientesque forem abertos, devem sercuidadosamente fechadose mantidosna posição vertical. Para maiorinformação, versecção 10.
Classe do armazém

:

#

Tempo máximo de armazenagem

:

6. meses

Conforme as disposiçõesvigentes.

Intervalo de temperaturas

:

min: 5. ºC, max: 40. ºC (recomendado).

Matériasincompatíveis:
Conservarlonge de agentesoxidantes, ácidos.
Tipo de embalagem:
Conforme as disposiçõesvigentes.
Quantidades limite (Seveso III): # Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):
-Substâncias/misturasperigosas designadas: Nenhuma
-Categoriasde perigo e quantidadeslímite inferior/superiorem toneladas(t):
·Perigosfísicos: Líquido e vaporfacilmente inflamáveis(P5c)(5000t/50000t).
·Perigospara a saúde: Não aplicável
·Perigospara o ambiente: Tóxico para osorganismos aquáticoscom efeitosduradouros(E2)(200t/500t).
·Outrosperigos: Não aplicável.
-Quantidade-límiarpara a aplicação de requisitosdo nível inferior: 200 toneladas
-Quantidade-límiarpara a aplicação de requisitosdo nível superior: 500 toneladas
-Observações:
Asquantidades-limiaratrásindicadasdizem respeito a cada estabelecimento. As quantidadesa terem conta para a aplicação dos artigospertinentessão as quantidadesmáximaspresentes ou passíveisde estarem presentesnum
determinado momento. Para o cálculo da quantidade total presente não são tidas em conta assubstâncias perigosaspresentesnum estabelecimento em quantidadesnão superioresa 2%da quantidade-limiarpertinente, caso a sua
localização no interiordo estabelecimento não lhespermita desencadearum acidente grave noutro local desse estabelecimento. Para maispormenores, vernota 4 do Anexo I da Directiva Seveso.
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7.3

UTILIZAÇÃO(ÕES)FINAL(IS)ESPECÍFICA(S):
# Não existem recomendaçõesparticularespelo uso deste produto distintasdasjá indicadas.

SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
8.1

PARÂMETROS DECONTROLO:
Se um produto contiveringredientescom limitesde exposição, pode sernecessário a monitorização pessoal, do ambiente de trabalho ou biológico, para determinara eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo e/ou a
necessidade de utilizarequipamento de protecção respiratória. Deve serfeita referência a normasde monotorização como EN689, EN14042 e EN482 sobre osmétodospara availara exposição porinalação a agentesquímicos, e a
exposição a agentesquímicos e biológicos. Também deve serfeita referência a documentosde orientação nacionais, para osmétodosde determinação de substânciasperigosas.
VALORES-LIMITE DEEXPOSIÇÃO PROFISSIONAL(VLE)
AGCIH 2018 (NP 1796:2007)(Portugal, 2018)

Ano

VLE-MP

VLE-CD

ppm

mg/m3

Observações

ppm

mg/m3

Tolueno

2007

20.

75.

-

-

A4 , VLB

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

1998

50.

176.

-

-

Vd , VLB

2,6-di-terc-butil-p-cresol

2001

-

2.0

-

-

FIV

Colofónia

1993

-

-

-

-

A4
Sc

VLE -Valorlimite de exposição, VLE-MP-Média Pond erada no Tempo, VLE-CD -Limite Exposição Curta Duração.
P-Toxicidade percutânea.
Sc-Pode causarsensibilização em contacto com a pele.
A4 -Não classificado como carcinogéneo em humanos.
VLB -Valor-límite biológico (controle biológico).
Vía dérmica (Vd): Indica que, em exposição a esta substância, a absorção pora via cutânea, incluindo asmembranasmucosase osolhos, pode sersignificativa para o conteúdo corporal total se não forem tomadasmedidaspara evitara
absorção. Existem algunsagentesquímicospara osquaisa absorção porvia dérmica, tanto na fase líquida como de vapor, pode sermuito alta, e esta via de entrada pode serde igual ou maiorimportância que a via inalatória. Nestas
situações, é essencial a utilização do controlo biológico para poderquantificara quantidade global de contaminante absorvido.
Fração inalável e vapor(FIV): A notação FIV indica que taisagentesquímicospodem ocorrerno local de trabalho, quercomo partículase na forma de vapor, de modo que a sduasfasesp ode m coexi stir, contribuindo ambos para a
exposição. Esta situação pode ocorrerprincipalmente nos seguintescasos: a)Quando o agente em questão tem um valor´intermedio´da pressão de vapor(nestescasos, é tendo em conta a relação entre a sua concentração em
vaporde arsaturado e o valorda TWA, e que a nota é atribuída, geralmente, quando o rácio entre asduas quantidadesé entre 0,1 e 10), b)Devido à forma de utilização do agente químico (porexemplo, pulverização), c)Nos
processos que envolvem grandes mudançasde temperatura que podem afectaro estado físico do agente químico, e d)Nos processosem que uma fracção significativa de vaporpodem serdissolvidosou adsorvidosem partículasde
outrassubstâncias, tal como acontece com agentessolúveisem água, em ambientes de humidade elevada. Para maisinformações, consultarC.Perez and S.C.Soderholm. Some chemicalsrequiring special consideration when
deciding whetherto sample the particle, vapororboth phases of an atmosphere. Appl. Occup. Environ. Hyg. 6 (10), 859-864. 1991).
VALORES-LIMITE BIOLÓGICOS:
O monitoramento biológico pode seruma técnica complementarmuito útil para o monitoramento do ar, quando as técnicas de amostragem de arsozinhaspodem não forneceruma indicação confiável da exposição. Monitoramento
biológico é a medição e avaliação de substânciasperigosas ou seusmetabólitosem tecidos, secreções, excrementosou arexpirado, ou qualquercombinação destes, em trabalhadores expostos. Asmediçõesrefletem a absorção de
uma substância portodasas vías. A mo nitorização biol ógi ca p ode serpa rticularmen te útil em ci rcun stânciase mque seja pro váv el a absorção sign ificativa da pe le e/ou aca pta ção do trato ga stro intestinal a pós ainge stão ,onde o
controle da exposição depende do equipamento de proteção respiratória, onde há uma relação razoavelmente bem definida entre monitoramento biológico e efeito, ou onde fornece informaçõessobre a dose acumulada e sobre o peso
do orgão-alvo relacionado com a toxicidade.
Esta preparação contém asseguintessubstânciasque tenham estabelecido um valor-limite biológico:
-

Tolueno (2009): 1º)Determinante biológico: tolueno no sangue, Limite adotado: 0.02 mg/l, Momento de amostragem: antesdo último turno da semana de trabalho (5). 2º)Determinante biológico: tolueno na urina, Limite adotado:

0.03 mg/l, Momento de amostragem: final do dia de trabalho (2). 3º)Determinante biológico: o-cresol na urina, Limite adotado: 0.3 mg/g creatinina, Momento de amostragem: final do dia de trabalho (2), Notas: (B).
-

n-hexano: Determinante biológico: 2,5-hexanodiona na urina, Limite adotado: 0.4 mg/l, Momento de amostragem: final do dia útil no final da semana de trabalho (4), Notas: sem hidrólisis(8).

(2)Quando o final da exposição não coincidircom o final do dia de trabalho, a amostra será retirada o maisrapidamente possível após a exposição real cessar.
(4)O valorrefere-se à diferença dosresultadosdasamostras colhidasno final e no início do dia de trabalho.
(5)Significa antes do início do quinto dia consecutivo de exposição.
(8)Significa 2,5-hexanodiona livre, isto é, não conjugada. Esta substância é o metabolito do n-hexano e da metil-n-butil-cetona.
(B)Fundo. O determinante biológico pode estarpresente em espécimes biológicos coletadosde indivíduos que não foram expostos ocupacionalmente, em uma concentração que poderia afetara interpretação do resultado. Essas
concentraçõesde fundo são incorpo
NÍVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):
O nível sem efeito derivado (DNEL)é um nível de exposição que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientaçõesespecíficas que recolhe o REACH. O valorDNEL pode diferirde um limite de exposição
ocupacional (OEL)correspondente ao mesmo produto químico. Osvalores OEL podem virrecomendadosporuma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou uma organização de peritos. Se bem que se
considerem protectoresda saúde, osvaloresOEL obtêm-se porum processo diferente ao do REACH.
Nível derivado sem efeito, trabalhadores:

DNEL Inalação

DNEL Cutânea

-

mg/m3

mg/kg bw/d

Efeitos sistémicos, aguda e crônica:

Tolueno

384.

(a)

mg/kg bw/d

192.

(c)

s/r (a)

384.

(c)

- (a)

- (c)

- (a)

93.0

(c)

- (a)

13.0

(c)

- (a)

- (c)

s/r (a)

117.

(c)

s/r (a)

17.0

(c)

- (a)

- (c)

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)
Colofónia
Nível derivado sem efeito, trabalhadores:

DNEL Inalação

DNEL Cutânea

-

mg/m3

mg/cm2

Efeitos locais, aguda e crônica:

Tolueno
Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)
Colofónia
Nível derivado sem efeito, população em geral:
Não aplicável (produto para utilização profissional ou industrial).
(a)-Aguda, exposição a curto prazo, (c)-Crônica, exposição prolongada ou repetida.
(-)-DNEL não disponível (sem dadosde registo REACH).
s/r-DNEL não derivado (nenhun risco identificado).

384.

DNEL Oral

(a)

192.

(c)

DNEL Olhos
mg/cm2

s/r (a)

s/r (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

s/r (a)

s/r (c)

s/r (a)

s/r (c)

s/r (a)

- (c)
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CONCENTRAÇÃO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):
Concentração previsivelmente sem efeitos, aquático:

PNEC Água doce

PNEC Marine

-

mg/l

mg/l

Água doce, ambiente marinho e descargasintermitentes:

Tolueno
Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)
Colofónia
-

Depuradorasresiduais(STP)e sedimentosem água doce e água marinha:

PNEC Intermitente
mg/l

0.680

0.680

uvcb

uvcb

uvcb

0.00160

0.000160

0.0160

PNEC STP

PNEC Sedimento

mg/l

mg/kg dw/d

0.680

PNEC Sedimento
mg/kg dw/d

Tolueno

13.6

16.4

16.4

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

uvcb

uvcb

uvcb

1000.

0.00700

0.000700

Colofónia
Concentração previsivelmente sem efeitos, terrestre:

PNEC Ar

PNEC Solo

-

mg/m3

mg/kg dw/d

Ar, solo e efeitos para predadorese sereshumanos:

Tolueno
Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)
Colofónia

-

PNEC Oral
mg/kg dw/d
2.89
uvcb

uvcb

s/r

0.000450

n/b

(-)-PNEC não disponível (sem dadosde registo REACH).
s/r-PNEC não derivado (sem risco identificado).
n/b -PNEC não derivado (sem potencial de bioacumulação).
uvcb -Asubstânci ap ossui uma composiçã oco mp lexa de sco nhe cida ou va riável (UVC B). Osmétodo sconv enci ona isp ara de rivaras PNEC n ão são apropriad ose nã oresulta po sível iden ti fica rnenh uma PN EC representante para
estas substâncias, e porconseguinte não usadas nos cálculos da avaliação de risco.

-

uvcb
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8.2

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO:
MEDIDAS DE ORDEM TÉCNICA:
Providenciaruma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizaruma muito boa ventilação no local, usando um bom sistema de extracção geral.
Se isto não forsuficiente para manterasconcentraçõesde partículase vaporesabaixo doslimitesde exposição durante o trabalho, o utilizador
deve usaruma protecção respiratória apropriada.
Protecção do sistema respiratório: Evitara inalação de vapores.
Protecção dosolhos e face: Recomenda-se terà disposição torneiras, fontesou frascoslava-olhosque contém água limpa nasproximidadesda zona de utilização.
Protecção dasmãos e da pele: Recomenda-se terà disposição torneirasou fontescom água limpa nasproximidadesda zona de utilização. O uso de cremesprotectores pode ajudara protegerasáreasexpostasda pele. Não devemser
aplicados cremes protectoresdepoisda exposição.
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL:

Regulamento (CE)nº 2016/425:

Como uma medida de prevenção geral de segurança no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentosde proteção individual (EPI)básicos, com a marcação CE relevante. Para mais informaçõessobre equipamentos de
proteção individual (armazenagem, uso, limpeza, manutenção, tipo e características do EPI, classe de proteção, marcação, categoría, norma CEN, etc..), deve-se consultarosprospectos informativosfornecidospelosfabricantesdos
EPI.
Máscara:

Máscara com filtro de tipo A(casta nho)p ara gases e va pores d ecomp ostosorgânicos co m pon to de ebuli ção superio ra 65º C(EN1 438 7). Cla sse 1: ca pacidade ba ixa até1 000 pp m, Cla sse 2:
capacidade média até 5000 ppm, Classe 3: capacidade alta até 10000 ppm. Para obterum nível de protecção adequado, a classe de filtro deve-se escolherem função do tipo e concentração
dos agentescontaminantespresentes, de acordo com asespecificaçõesdo fabricante dosfiltros. Osequipamentos de respiração com filtrosnão operam satisfatoriamente quando o arcontém
concentrações altas de vaporou teorde oxígénio inferiora 18%em volume. Em presença de concentraçõesde vaporelevadas, utilizarum equipamento respiratório autónomo.

Óculos:

Óculos de segurança com proteçõeslateraiscontra salpicosdoslíquidos(EN166). Limpardiáriamente e desinfetarperiodicamente de acordo as instruçõesdo fabricante.

Viseira de segurança:

Não.

Luvas:

Luvasresistentesaosprodutosquímicos (EN374). Quando pode terlugarum contato frequente ou prolongado, recomenda-se usarluvascom proteção do nível 5 ou superior, con um tempo de
penetração >240 min. Quando só espera-se um breve contato, recomenda-se usarluvascom proteção do nível 2 ou superior, con um tempo de penetração >30 min. O tempo de penetração
das luvasseleccionadasdeve serde acordo com o período de uso pretendido. Existem váriosfactores(porexemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas
luvasde protecção resistentesaosprodutos químicosseja manifestamente inferiorao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades, temosde
terem conta o manual de instruções dos fabricantesde luvas. Utilizara técnica adequada de retirarasluvas (sem tocara superfície exteriorda luva)para evitaro contacto deste produto com a
pele. As luvasdevem sersubstituídasimediatamente, caso se observem indíciosde degradação.

Botas:

Não.

Avental:

Não.

Fato macaco:

Aconselhável.

Perigostérmicos:
Não aplicável (o produto é manuseado à temperatura ambiente).
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:
Evitarqualquerderrame para o meio ambiente. Evitara emissão na atmosfera.
Derramesno solo: Evitara penetração no terreno.
Derramesna água: # Não se deve permitirque o produto entre nos esgotosnem em linhasde água.
-

Lei de gestão de águas: # Este produto não contém qualquersubstância na lista de substânciasprioritáriasno domínio da política da águas, de acordo com a Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

Emissões na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultaremissõespara a atmosfera durante a manipulação e utilização. Evitara emissão na atmosfera.
-

COV(instalações indústriais): # Se o produto se utiliza numa instalação industrial, deve-se verificarse é de aplicação a Directiva 2010/75/UE (DL.127/2013), relativa a limitação dasemissõesde compostos orgânicosvoláteis resultantes

da utilização de solventesorgânicosem certasactividadese instalações indústriais: Solventes: 79.1%Peso , COV(fornecimento): 79.1%Peso , COV : 69.9%C (expressado como carbono), Peso molecular(medio): 89.7 , Número
atomosC (medio): 6.6.

Pág. 7 / 13

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REACH)

Revisão: 06/01/2020

Conforme Regulamento (CE)nº 1907/2006 e Regulamento (UE)nº 2015/830

COLATRIUNFANTE ALC
Código: 21011000
SECÇÃO 9 :PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
9.1

INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADESFÍSICAS EQUÍMICASDE BASE:
Aspecto
-

Estado físico

:

Líquido.

-

Cor

:

Amarelo.

-

Odor

:

Característico

-

Limiarolfactivo

:

Não disponível (mistura).

:

Não aplicável (meio não aquoso).

ValorpH
-

pH

Mudança de estado
-

Ponto de fusão

:

Não aplicável (mistura).

-

Intervalo de ebulição

:

#

69* -111*

ºC a 760 mmHg

Densidade
-

Densidade de vapor

:

#

-

Densidade relativa

:

#

3.01*

:

#

:

Não aplicável

0.832 ± 0.02

a 20ºC 1 atm.

Relativa ar

a 20/4ºC

Relativa água

Estabilidade
-

Temperatura de decomposição

Não disponível (impossibilidade técnica de obterosdados).

Viscosidade:
-

Viscosidade cinemática

Volatilidade:
-

Taxa de evaporação

:

#

406*

-

Pressão de vapor

:

#

72.8*

-

Pressão de vapor

:

#

31*

nBuAc=100 25ºC

Relativa

mmHg a 20ºC
kPa a 50ºC

Solubilidade(s)
-

Solubilidade em água

:

Não disponível (falta de dados).

-

Lipossolubilidade

:

Não disponível (mistura não testada).

-

Coeficiente de partição n-octanol/água

:

Não aplicável (mistura).

Inflamabilidade:
-

Ponto de inflamação

:

#

-

Limitessuperior/inferiorde inflamabilidade/explosividade

:

#

-10*

-

Temperatura de auto-ignição

:

#

372*

#

8857*

Kcal/kg

20.9

%Peso
%Peso

1.2* - 7.6

ºC

#

CLP 2.6.4.3.

%Volume 25ºC
ºC

Propriedades explosivas:
Osvaporespodem formarcom o armisturasque podem inflamar-se ou explodirna presença de uma fonte de ignição.
Propriedades comburentes:
Não classificado como produto comburente.
*Osvaloresestimadoscom base nassubstânciasque entram na mistura.
9.2

OUTRAS INFORMAÇÕES:
-

Calorde combustão

:

-

Não voláteis

:

-

COV(fornecimento)

:

#

79.1

-

COV(fornecimento)

:

#

658.3

g/l

Osvaloresindicadosnem sempre coincidem com asespecificaçõesdo produto. Os dadoscorrespondentesàsespecificações do produto podem serencontradasna folha técnica do mesmo. Para maiorinformação sobre propriedades
físicas e químicasrelativasa segurança e meio ambiente, veras secções 7 e 12.
SECÇÃO 10 :ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1

REACTIVIDADE:
Corrosividade para osmetais:

Não é corrosivo para os metais.

Propriedades pirofóricas: Não pirofórico.
10.2

ESTABILIDADE QUÍMICA:
Estável dentro dascondiçõesrecomendadas de armazenagem e manuseamento.

10.3

POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS:
Possível reacção perigosa com agentesoxidantes, ácidos.

10.4

CONDIÇÕESA EVITAR:
Calor: Manterafastado de fontesde calor.
Luz:

Se possível, evitara incidência directa de radiação solar.

Ar: # O produto não é afectada porexposição ao ar, masosrecipientesnão devem serdeixadosabertos.
Humidade:

Evitarcondiçõesde humidade extremas.

Pressão: # Não relevante.
Choques: # O produto não é sensível a choques, mas como uma recomendação de caráctergeral devem serevitadoschoques e manuseio brusco para evitarmossase quebra de embalagens, especialmente quando o produto é
manuseado em grandesquantidades, e durante asoperações de carga e descarga.
10.5

MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:
Conservarlonge de agentesoxidantes, ácidos.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS:
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtosperigosos: ácido clorídrico.
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SECÇÃO 11 :INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Não existem dadostoxicológicos experimentaisdisponíveissobre a preparação. Aclassi fica ção toxi cológica desta mi stura rea lizo u-se usando o mé tod oco nvencion al do cál culo do R egu lamento (UE)n º12 72/2008~20 18/148 0(C LP).
11.1

INFORMAÇÕES SOBRE OSEFEITOS TOXICOLÓGICOS:
TOXICIDADE AGUDA:
Dosese concentrações letais

DL50

de componentesindividuais:

mg/kg bworal

Tolueno

(OECD 401)

DL50

(OECD 402)

mg/kg bwcutânea

CL50

(OECD 403)

mg/m3·4h inalação

5580.

Cobaia

12124.

Coelho

> 28100.

Cobaia

16750.

Cobaia

3350.

Coelho

> 20000.

Cobaia

2,6-di-terc-butil-p-cresol

6000.

Cobaia

> 2000.

Cobaia

Colofónia

4100.

Cobaia

> 2000.

Cobaia

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

Estimativasda toxicidade aguda (ATE)

ATE

ATE

de componentesindividuais:

mg/kg bworal

mg/kg bwcutânea

ATE
mg/m3·4h inalação

2,6-di-terc-butil-p-cresol

-

-

-

Colofónia

-

-

-

(*)-Estimativa pontual de toxicidade aguda correspondente à categoria de classificação (verGHS/CLPTabela 3.1.2). Estes valoresforam concebidospara serem utilizadosno cálculo da ATE para efeitos de classificação de misturas
com base nosseuscomponentese não representam resultados de ensaios.
(-)-Oscomponentes que se presume não tertoxicidade aguda no limite superiorda categoria 4 para a via de exposição correspondente são ignorados.
Dose sem efeitosadversosobservados
Não disponível
Dose mínima sem efeitos adversos observados
Não disponível
INFORMAÇÕES SOBRE VIAS DE EXPOSIÇÃO PROVÁVEIS: Toxicidade aguda:
Viasde exposição

Toxicidade aguda

Cat.

Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Critério

Inalação:

ATE > 20000 mg/m3

-

Não classificado como um produto com toxicidade aguda porinalação (com base nosdados

GHS/CLP

disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

3.1.3.6.

Não classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto com a pele (com base nos

GHS/CLP

dados disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

3.1.3.6.

Não classificado como um produto com toxicidade aguda porcontacto com osolhos (falta de

GHS/CLP

dados).

1.2.5.

Não classificado como um produto com toxicidade aguda poringestão (com base nosdados

GHS/CLP

disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

3.1.3.6.

Não classificado

Pele:

ATE > 2000 mg/kg bw

-

Não classificado

Olhos:

Não disponível

-

Não classificado

Ingestão:

ATE > 2000 mg/kg bw

-

Não classificado

GHS/CLP 3.1.3.6: Classificação de misturas com base em ingredientes da mistura (fórmula de aditividade).
CORROSÃO / IRRITAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO:
Classe de perigo

Orgãos-alvo

Cat.

Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Critério

Corrosão/irritação respiratória:

-

-

Não classificado como um produto corrosivo ou irritante porinalação (com base nos dados

GHS/CLP

disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

1.2.6.

Não classificado

3.8.3.4.
Corrosão/irritação cutânea:

Pele

Cat.2

IRRITANTE: Provoca irritação cutânea.

GHS/CLP
3.2.3.3.

Lesão/irritação oculargrave:

-

-

Não classificado

Sensibilização respiratória:

-

-

Não classificado

Sensibilização cutânea:

-

-

Não classificado

Não classificado como um produto corrosivo ou irritante em contacto com osolhos(com base nos

GHS/CLP

dados disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

3.3.3.3.

Não classificado como um produto sensibilizante porinalação (com base nosdados disponíveis, os

GHS/CLP

critériosde classificação não são preenchidos).

3.4.3.3.

Não classificado como um produto sensibilizante em contacto com a pele (com base nosdados

GHS/CLP

disponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

3.4.3.3.

GHS/CLP 3.2.3.3: Classificação de misturas se houver dadospara todos osingredientesou apenaspara algunsingredientes.
GHS/CLP 3.3.3.3: Classificação de misturas se houver dadospara todos osingredientesou apenaspara algunsingredientes.
GHS/CLP 3.4.3.3: Classificação de misturas se houver dadospara todos osingredientesou apenaspara algunsingredientes.
PERIGO DE ASPIRAÇÃO:
Classe de perigo

Orgãos-alvo

Cat.

Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Critério

Perigo de aspiração:

-

-

Não classificado como um produto perigoso poraspiração (com base nosdadosdisponíveis, os

GHS/CLP

critériosde classificação não são preenchidos).

3.10.3.3.

Não classificado

GHS/CLP 3.10.3.3: Classificação de misturasse houverdadospara todososingredientes ou apenas para algunsingredientes da mistura.
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TOXICIDADE PARA ORGÂOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT): Exposição única (SE)e/ou Exposição repetida (RE):
Efeitos

SE/RE

Orgãos-alvo

Cat.

Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Critério

Cutâneos:

RE

Pele

-

DESENGORDURANTE: Pode provocarpele seca ou gretada, porexposição repetida.

GHS/CLP
1.2.4.

Neurológicos:

SE

SNC

Cat.3

NARCOSIS: Pode provocarsonolência ou vertigens porinalação.

GHS/CLP
3.8.3.4.

Neurológicos:

RE

Sistema nervoso

Cat.2

NEUROTÓXICO: Pode afectaro sistema nervoso central e periférico apósexposição prolongada

GHS/CLP

ou repetida porinalação.

3.8.3.4.

GHS/CLP 3.8.3.4: Classificação de misturas se houver dadospara todos osingredientesou apenaspara algunsingredientesda mistura.
EFEITOS CMR:
Efeitoscancerígenos: Não é considerado como um produto cancerígeno.
Genotoxicidade: Não é considerado como um produto mutagénico.
Toxicidade para a reprodução:
Esta preparação contém asseguintessubstânciasque podem sertóxicas para a reprodução dosseres humanos:
Tolueno (cat.2)
Hidrocarbonetos, C6, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, ricosem n-hexano (cat.2)
Efeitosvia aleitamento: Não classificado como um produto prejudicial para ascriançasem aleitamento materno.
EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOSE EFEITOSCRÓNICOS DECORRENTESDE EXPOSIÇÃO BREVE E PROLONGADA:
Viasde exposição:

Pode serabsorvido porinalação do vapor, atravésda pele e poringestão.

Exposição a curto prazo: A exposição à concentração de vaporesdo solvente acima do limite de exposição ocupacional fixado, pode resultarnum efeito prejudicial à saúde, com a irritação dasmucosase do aparelho respiratório, e um
efeito prejudicial nos rins, fígado e sistema nervoso central. Os salpicosdo líquido nosolhospodem causarirritação e danos reversíveis. Irritante para a pele. Se ingerido, pode causarirritações na garganta; podem ocorreroutros
efeitos, iguaisaosdescritosna exposição aosvapores.
Exposição prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocara eliminação da gordura natural da pele, dando como resultado dermatitesde contacto não alérgica e absorção através da pele.
INTERACCÕES:
Não disponível.
INFORMAÇÕES SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO E DISTRIBUIÇÃO:
Absorção dérmica:
Esta preparação contém asseguintessubstânciaspara as quaisa absorção porvia cutânea pode sermuito alta: Hidrocarbonetos, C6, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, ricosem n-hexano.
Toxicocinética básica: Não disponível.
INFORMAÇÃO ADICIONAL:
·

Uma sobreexposição ao n-hexano pode ocasionardanosprogressivos e potencialmente irreversíveisno sistema nervoso periférico, afectando especialmente osbraçose aspernas.

SECÇÃO 12 :INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Não existem dadosecotoxicológicosexperimentais disponíveissobre a preparação. Acl assificação ecotoxi co lógica desta mi sturarealizo u-se usan do o mé tod oco nvencion al do cál cu lo do R egu lamen to (UE)n º1272/2008~20 18/148 0(C LP).
12.1

TOXICIDADE:
Toxicidade aguda em meio aquático

CL50

de componentesindividuais:

mg/l·96horas

(OECD 203)

CE50

(OECD 202)

mg/l·48horas

CE50

(OECD 201)

mg/l·72horas

Tolueno

> 5.5

Peixes

> 3.8

Dáfnia

> 13.

Algas

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

> 13.

Peixes

> 23.

Dáfnia

> 9.9

Algas

0.20

Peixes

0.48

Dáfnia

0.42

Algas

> 10.

Peixes

911.

Dáfnia

> 1000.

Algas

2,6-di-terc-butil-p-cresol
Colofónia
Concentração sem efeitosobservados

NOEC

(OECD 210)

mg/l·28días
Tolueno
LOEC

Peixes

(OECD 210)

mg/l·28días
Tolueno

(OECD 211)

mg/l·21días
1.4

Concentração mínima com efeitos observados

NOEC

Dáfnia

(OECD 211)

mg/l·21días
2.8

(OECD 201)

mg/l·72horas
< 1.

LOEC

NOEC

> 10.
LOEC

Algas

(OECD 201)

mg/l·72horas

Peixes

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADEAQUÁTICA:
Toxicidade aquática

Cat.

Principais perigospara o ambiente aquático

Critério

Toxicidade aquática aguda:

-

Não classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda para osorganismos

GHS/CLP

aquáticos (com base nos dadosdisponíveis, oscritériosde classificação não são preenchidos).

4.1.3.5.5.3.

TÓXICO: Tóxico para osorganismosaquáticoscom efeitosduradouros.

GHS/CLP

Não classificado

Toxicidade aquática crónica:

Cat.2

4.1.3.5.5.4.

CLP4.1.3.5.5.3: Classificação das misturas em termos de perigosagudos, com base na soma dos componentesclassificados.
CLP4.1.3.5.5.4: Classificação das misturas em termos de perigoscrónicos(de longo prazo), com base na soma doscomponentesclassificados.
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12.2

PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:
Não disponível.
Biodegradação aeróbica

DQO

%DBO/DQO

de componentesindividuais:

mgO2/g

5 días14 días28 días

Tolueno

2520.

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

3527.

2,6-di-terc-butil-p-cresol

2977.

Biodegradabilidade
Fácil
~ 99.

Fácil
Não fácil

Colofónia

Fácil

Nota: Osdados de biodegradabilidade correspondem a uma média de dadosde váriasfontesbibliográficas.
12.3

POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO:
Não disponível.
Bioacumulação

log Pow

BCF

de componentesindividuais:

12.4

Potencial

L/kg

Tolueno

2.69

13.

(calculado)

Não disponível

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

3.90

> 100.

(calculado)

Não disponível

2,6-di-terc-butil-p-cresol

4.17

646.

(calculado)

Não disponível

Colofónia

6.46

56.

(calculado)

Não disponível

MOBILIDADE NO SOLO:
Não disponível.
Movilidade

log Koc

Constante de Henry

de componentesindividuais:

12.5

Potencial

Pa·m3/mol 20ºC

Tolueno

2.57

Hidrocarbonetos C6 alifáticos(n-hexano>5%)

3.40

Não disponível

2,6-di-terc-butil-p-cresol

3.91

Não disponível

Colofónia

6.07

Não disponível

RESULTADOSDA AVALIAÇÃO PBT E MPMB:

680.

(calculado)

Não disponível

Anexo XIII do Regulamento (CE)nº 1907/2006:

Não contém substâncias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
12.6

OUTROS EFEITOS ADVERSOS:
Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível.
Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível.
Potencial de contribuição para o aquecimento global: Em caso de incêndio ou incineração liberta-se CO2.
Potencial de desregulação endocrina: Não disponível.

SECÇÃO 13 :CONSIDERAÇÕES RELATIVAS ÀELIMINAÇÃO
13.1

MÉTODOS DETRATAMENTO DE RESÍDUOS: # Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE)nº 1357/2014 (DL.178/2006~DL.73/2011):
# To ma rtod as a smedi das que sej am ne cessáriasp ara evitara omáximoa produ ção de resíduo s.Analisarpossíveis métodosde revalorização ou reciclagem. Não efectuara descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar

num local autorizado para recolha de resíduos. Osresíduosdevem manipular-se e eliminar-se de acordo com aslegislaçõeslocais e nacionaisvigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual versecção 8.
Eliminação recipientesvazios:

#

Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017), Decisão 2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e DL.73/2011)e Decisão 2014/955/UE(DL.71/2016):

Osrecipientesvaziose embalagensdevem eliminar-se de acordo com aslegislaçõeslocaise nacionaisvigentes. Aclassificação da emba lag em como re síduo p eri goso de penderád og rau de esv azia me nto da mesma, sen do o
detentordo resíduo o responsável pela sua classificação, em conformidade com o Capítulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com osrecipientes e embalagenscontaminadosdeverão
adoptarasmesmas medidasque para o produto.
Procedimentosda neutralização ou destruição do produto:
Incineração controlada em instalaçõesespeciaisde resíduos químicos, de acordo com os regulamentoslocais. Contém compostoshalogenados: Em caso de incineração, tomarasmedidasnecessárias para evitara formação e
emissão na atmosfera de furanose dioxinasacima doslimites legais permitidos.
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SECÇÃO 14 :INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
14.1

NÚMERO ONU: 1133

14.2

DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORT EDA ONU:
ADESIVOS

14.3

CLASSES DE PERIGO PARAEFEITOS DE TRANSPORTE:
(Disposição especial 640D)Pv<110
Transporte rodoviário (ADR 2019) e

kPa50ºC

Transporte ferroviário (RID 2019):
-

Classe:

3

-

Grupo de embalagem:

II

-

Código de classificação:

F1

-

Código de restrição em túneis:

(D/E)

-

Categoría de transporte:

2 , máx. ADR 1.1.3.6. 333 L

-

Quantidadeslimitadas:

5 L (verisençõestotaisADR 3.4 )

-

Documento do transporte:

Documento do transporte.

-

Instruções escritas:

ADR 5.4.3.4

Transporte via marítima (IMDG 38-16):
-

Classe:

3

-

Grupo de embalagem:

II

-

Ficha de Emergência (EmS):

F-E,S-D

-

Guia PrimeirosSocorros(MFAG):

330

-

Poluente marinho:

Sim.

-

Documento do transporte:

Conhecimento do embarque.

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2018):
-

Classe:

3

-

Grupo de embalagem:

II

-

Documento do transporte:

Conhecimento aéreo.

Transporte porvia navegável interior(ADN):
Não disponível.
14.4

GRUPO DE EMBALAGEM:
Versecção 14.3

14.5

PERIGOS PARAO AMBIENTE:
Classificado como perigoso para o ambiente.

14.6

PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARAO UTILIZADOR:
Assegurar-se que aspessoastransportando o produto sabem o que fazerem caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientesfechados, mantidos em posição vertical e segura. Garantiruma ventilacão adequada.

14.7

TRANSPORTE AGRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DAC ONVEN ÇÃO MAR PO LE O CÓDIGO IBC:
#

Não aplicável.

SECÇÃO 15 :INFORMAÇÃO SOBREREGULAMENTAÇÃO
15.1

REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAPARAA SUBSTÂNCIA OU MISTURA EM MATÉRIADE SAÚDE, SEGURANÇAEAMBIENTE:
Os regulamentosaplicáveisa este produto estão listadosgeralmente ao longo desta ficha de dados de segurança.
Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização:

Versecção 1.2

Advertência de perigo táctil: Não aplicável (produto para utilização profissional ou industrial).
Protecção de segurança para crianças: Não aplicável (oscritériosde classificação não são preenchidos).
OUTRAS LEGISLAÇÕES:
Responsabilidade ambiental:
A utilização deste produto em Portugal fica sujeita ao regime de responsabilidade ambiental previsto no DL.147/2008.
Controle dosriscosinerentes aosacidentesgraves (Seveso III): Versecção 7.2
Outraslegislaçõeslocais:
# O receptordeve verificara possível existência de regulamentoslocais aplicáveisao produto químico.

15.2

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA:
Para esta mistura não foi feita uma avaliação da segurança química.
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SECÇÃO 16 :OUTRAS INFORMAÇÕES
TEXTO DAS FRASESE NOTAS REFERENCIADASNAS SECÇÕES 2 E/OU 3 :
Indicaçõesde perigo segundo o Regulamento (UE)nº 1272/2008~2018/1480 (CLP), Anexo III:
H225 Líquido e vaporfacilmente inflamáveis. H304 Pode sermortal poringestão e penetração nasvias respiratórias. H315 Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocaruma reacção alérgica cutânea. H336 Pode provocar
sonolência ou vertigens. H400 Muito tóxico para osorganismosaquáticos. H410 Muito tóxico para osorganismosaquáticoscom efeitosduradouros. H411T óxico para oso rga nismos aqu áti coscom efe itosdu radouros. H 412 N ociv o
para osorganismosaquáticoscom efeitos duradouros. H361if Suspeito de afectara fertilidade porinalação. H361id Suspeito de afectaro nascituro porinalação. H373iN Pode afectaro sistema nervoso central e periférico após
exposição prolongada ou repetida porinalação. H373iJ Pode afectaro sistema nervoso central apósexposição prolongada ou repetida porinalação.
AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PERIGO DEMISTURAS: Veja asseções9.1, 11.1 e 12.1.
RECOMENDAÇÕESACERCA DA EVENTUAL FORMAÇÃO AMINISTRAR AOSTRABALHADORES:
Recomenda-se que todososfuncionários que lidem com este produto realizarum treino básico em prevenção de riscos laborais, a fim de facilitara compreensão e interpretação das fichasde segurança e rotulagem dos produtos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTESE FONTESDOSDADOS UTILIZADOS:
·European ChemicalsAgency: ECHA, http://echa.europa.eu/
·Accessto European Union Law,http://eur-l ex.e uro pa.eu/
·Industrial SolventsHandbook, Ibert Mellan (NoyesData Co., 1970).
·Threshold Limit Values, (AG CIH ,2 017 ).
·Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadoriasperigosas, (ADR 2019).
·Código marítimo internacional de mercadoríasperigosas IMDG incluindo a alteração 38-16 (IMO, 2016).
ABREVIATURAS E SIGLAS:
Lista de abreviaturas e siglasque poderíam serusadas(embora não necessáriamente utilizadas)nesta ficha de dadosde segurança:
·REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dosprodutos químicos.
·GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtosquímicos das Nações Unidas.
·CLP: Regulamento Europeu sobre Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substânciase Misturas químicas.
·EINECS: Inventário europeu das substânciasquímicasexistentesno mercado.
·ELINCS: Inventário europeu das substânciasquímicasnotificadas.
·CAS: Chemical Abstracts Service (Division of theAmerican C hemica l Society).
·UVCB: Substância complexa com composição desconhecida ou variável, produtosde reacção complexa ou materiais biológicos.
·SVHC: Substânciasde preocupação muito elevada.
·PBT: Substâncias persistentes, bioacumuláveise tóxicas.
·mPmB: Substânciasmuito persistentese muito bioacumuláveis.
·COV: CompostosOrgánicosVo láteis.
·DNEL: Nível derivado sem efeito (REACH).
·PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos(REACH).
·LD50: Dose letal, 50 porcento.
·LC50: Concentração letal, 50 porcento.
·ONU: Organização dasNaçõesUnidas.
·ADR: Acordo europeu sobre transp orte rod ovi ário internacio nal de mercadoria spe rigosas.
·RID: Regulaçõesconcernentesao trasporte ferroviário internacional de mercadoriasperigosas.
·IMDG: Código marítimo internacional de mercadorías perigosas.
·IATA: International AirTranspo rtAssociation.
·ICAO: International Civil Aviation Organization.
REGULAÇÕES SOBRE FICHASDE DADOS DE SEGURANÇA:
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE)nº 1907/2006 (REACH)e com oAne xod oRegulamento(U E) nº 2 015 /83 0.
HISTÓRICO:

Revisão:

Versão:

5

26/10/2015

Versão:

6

06/01/2020

Alterações em relação a ficha de dados de segurança anterior:
# As possíveisalteraçõeslegislativas, contextuais, numéricas, metodológicase normativas com respeito a versão precedente são destacadas nesta ficha de dadosde segurança poruma marca # a vermelho e com letra itálica.

Asinformaçõescontidasnesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhordo nosso conhecimento sobre o produto e asleis em vigorna Comunidade Europeia, dado que ascondiçõesde trabalho do utilizadorestão para além do
nosso conhecimento e controlo. O produto não deve serusado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizadorseguirtodosos passos necessáriosde maneira a cumpriro estabelecido nasleis
e regrasvigentes. Asinformaçõesconstantesdesta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição doscuidados a terpara utilizarcom segurança o nosso produto: não poderão em caso algum serconsideradas como uma garantia das
propriedades do produto.
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