
Ficha de dados de segurança  

Com base na Regulamentação (CE) Nº 1907/2006 (REACH) Anexo II 
 
 

Versão: 2.0/PT Data de revisão: 28/11/2010 

Nome comercial: Glutex Data de impressão: 28/11/2010 

 

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

1.1 Identificador do produto 

Nome comercial:   Glutex 

Nome químico: Cola vinílica para reparações 

Descrição do produto:  A mistura é inflamável e irritante em conformidade com o regulamento 

CLP e 1999/45/CE. 

Utiliza-se a mistura como adesivo para a reparação de artigos, mas não 

existe um risco particular para a reparação de artigos em condições 

normais de utilização.  

Número de inscrição no REACH:  Indisponível. 

1.2 Usos pertinentes identificados da substância ou da mistura e usos desaconselhados  

Utilização do produto identificado: Para a reparação de todo o tipo de barcos insufláveis,  

colchões insufláveis, piscinas, tendas, brinquedos, etc.  

Usos desaconselhados:  Indisponível. 

1.3 Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança (FDS) 

Nome comercial: Manufacturas GRE, S.A. 

Domicílio: Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea� 48100 Munguía, Biscaia (Espanha) 

E-mail: fds@gre.es 

Telefone: +34 946 741 116 

Fax: +34 946 741 708 

1.4 Telefone de emergência 

 
Espanha: +34 91 562 04 20 
França: Paris: 01 40 05 48 48  Toulouse: 05 61 77 74 47  Marselha: 04 91 75 25 25  
Itália: Roma: 06/3054343  
Portugal: 808 250 143 

 
 
Secção 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou da mistura 

Classificação com base na Directiva (CE) Nº 1272/2008[CLP]  

Líquidos inflamáveis 2; H225 – Irritante ocular. 2; H319 - STOT SE 3; H336  

Classificação com base na Directiva 1999/45/CE 

F; R11 - Xi; R36 - R66 - R67 
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Informação suplementar 

Texto completo da(s) frase(s)- R e declaração(ões)- H (indicações de perigo): Veja a secção 16. 

Utiliza-se a mistura como adesivo para a reparação de artigos, mas não existe um risco particular para a 

reparação de artigos em condições normais de utilização. 
 
2.2 Elementos da etiqueta 
 

Etiquetagem em conformidade com o Regulamento (CE) Nº 1272/208 [CLP] 
 

Identificação do produto:  Glutex (contém butanona, acetona e acetato de etilo) 
 
Pictograma(s) de perigo:  

 
 
 

Palavra de advertência:  Perigo. 

Indicação(ões) de perigo:  H225: Líquido e vapores muito inflamáveis. 

H319: Provoca irritação ocular grave. 

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. 

Conselhos de prudência: 

Prevenção:  P210: Mantenha-o afastado de fontes de calor, faíscas, chamas abertas ou superfícies quentes. -

Não fume. 

P233: Mantenha o recipiente bem fechado/Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 

P240: Conecte à terra/ligação equipotencial do recipiente e do equipamento de recepção. 

P241: Utilize um material eléctrico, de ventilação ou de iluminação antideflagrante.  

P280: Use luvas/roupas/óculos/máscara de protecção.  

Resposta:  P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Dispa imediatamente as 

roupas contaminadas. Lave a pele com água ou tome duche. 

P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lave-os cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto tire-as se puder fazê-lo facilmente. Continue 

a enxaguar os olhos.  

P337 + P313: Se a irritação ocular persistir: Consulte um médico.  

P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Transporte a vítima para o exterior e mantenha-a em 

repouso numa posição confortável para respirar. 

P370 + P378: Em caso de incêndio: Utilize pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma 

química para o extinguir. 

Armazenamento: P403 + P235: Armazene-o num lugar bem ventilado. Conserve-o em lugar fresco. 

P405: Guarde-o fechado à chave. 

Eliminação: P501: Elimine o conteúdo/o recipiente em contentor em conformidade com as disposições 

locais/regionais/nacionais/internacionais. 

Informações suplementares sobre perigos (EUH): 

EUH066: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. 
Regras especiais em relação aos elementos de etiquetagem suplementares para certos preparados: 

Não há informação disponível. 
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Etiquetagem em conformidade com a Directiva 1999/45/CE 

Identificação do produto:  Glutex (contém butanona, acetona e acetato de etilo) 

Símbolo(s) e indicação(ões) de Perigo:  

 

 

 

 F: Facilmente inflamável Xi: Irritante  

Frase de risco/Frases-R:  R11: Facilmente inflamável 

R36: Irrita os olhos. 

R66: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na 

pele. 

R67: A inalação de vapores pode provocar sonolência e vertigens. 

Frases de Segurança/Frases-S: S2: Mantenha-o fora do alcance das crianças. 

S16: Conserve-o afastado de qualquer chama ou fonte de faíscas – Não fume. 

S26: Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente e com água 

abundante e acorra a um médico. 

S29: Não deite fora os resíduos pelo esgoto. 

S33: Tome medidas de precaução contra descargas electrostáticas. 

2.3 Outros perigos 
Não há informação disponível. 

Secção 3: Composição/informações sobre os componentes  

3.1 Informações sobre os componentes 

Nome da 
substância 

Nº de registo 
PE. 

Nº CAS Nº CE Classificação em 
conformidade com o CLP 

Classificação em 
conformidade com 
a 67/548/CEE 

%(w/w) 

Resina de 
poliuretano 

Não se aplica. 26680-22-8  Não classificado. Não classificado.  
15 

 
Metiletilcetona 
Butanona 

 
05-2114280976 -
32-0000 

 
78-93-3 

 
201-159-0 

Líq. Inflam. 2; H225 – 
Irritante ocular. 2; H319 
- STOT SE 3; H336 

F; R11 
Xi; R36  
R66  
R67 

 
35 

 
Acetona 

 
05-2114280950-
46-0000 

 
67-64-1 

 
200-662-2 

Líq. Inflam. 2; H225 – 
Irritante ocular. 2; H319 
- STOT SE 3; H336 

F; R11  
Xi; R36 
R66  
R67 

 
30 

 
 
Acetato de etilo  

 
05-2114280960-
45-0000 

 
141-78-6 

 
200-500-4 

Líq. Inflam. 2; H225 – 
Irritante ocular. 2; H319 
- STOT SE 3; H336 

F; R11  
Xi; R36  
R66  
R67 

 
20 

Nota: Texto completo da(s) frase(s) R e indicação(ões) H: veja a secção 16. 
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Secção 4: Primeiros socorros 
4.1 Descrição dos primeiros socorros 

Instruções gerais: Em caso de dúvida, ou se os sintomas persistirem, consulte um médico.  

Em caso de inalação: 

Afaste a pessoa da zona de exposição e leve-a imediatamente para o ar livre. Se a pessoa afectada não respirar, 

aplique-lhe respiração artificial. 

Se a pessoa estiver a experimentar dificuldades em respirar, forneça-lhe oxigénio. Procure imediatamente ajuda 

médica. 

Em caso de contacto com a pele: 

Lave imediatamente a pele com água abundante e sabão durante pelo menos 15 minutos enquanto despe a roupa e 

os sapatos contaminados. Se os sintomas persistirem, consulte um médico. 

Em caso de contacto com os olhos: 

Retire as lentes de contacto. Lave os olhos imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos, 

levantando as pálpebras superior e inferior. Consulte imediatamente um médico. 

Em caso de ingestão: 

Em caso de ingestão, evite a exposição prolongada, não induza o vómito e solicite imediatamente assistência 

médica. 

Indicações para o médico: 

Trate os sintomas e proporcione apoio. 

O tratamento pode variar de acordo com a condição da vítima e as características do incidente. 

4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados  

A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. 

Os vapores podem causar irritação nos olhos. A inalação de vapores pode provocar sonolência e vertigens. 

4.3 Indicação do atendimento médico e dos tratamentos especiais que devem ser imediatamente aplicados 

As pessoas com doenças cutâneas, oculares e respiratórias pré-existentes podem correr um maior risco de 

efeitos das propriedades irritantes ou alérgicas do presente material. O médico competente deve tratar os 

doentes afectados de acordo com os sintomas apresentados/sintomaticamente. 

 
Secção 5: Medidas de luta contra incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios de extinção apropriados: Utilize pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma química. 

Meios de extinção inadequados: Indisponível. 

5.2 Perigos específicos derivados da substância ou da mistura  

Queimar-se-á em caso de incêndio. Pode provocar fumos tóxicos de monóxido de carbono ao queimar-se. 

Os vapores podem formar uma mistura explosiva com o ar. Os vapores podem-se deslocar para a fonte de ignição 

e provocar o retrocesso das chamas. 

5.3 Recomendações para bombeiros 
Devem utilizar equipamento de respiração autónoma. Devem utilizar equipamento protector completo.  
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Secção 6: Medidas em caso de descarga acidental 

6.1 Cuidados pessoais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

Elimine todas as fontes de ignição. Mantenha afastadas as pessoas sem protecção. Procure uma ventilação 

suficiente. 

Use os equipamentos de protecção, tais como respiradores, luvas de borracha, óculos e roupa protectora. 

6.2 Cuidados relativos ao meio ambiente 
Evite que penetrem em águas superficiais ou no sistema de esgotos sanitário. 

6.3 Métodos e material de contenção e de limpeza 
Polvilhe um composto absorvente sobre o derrame e, em seguida, varra-o e introduza-o num recipiente plástico 

ou metálico. 

Limpe os resíduos com outra toalha de papel, colocando-a depois num contentor. Lave a zona do derrame com 

água e sabão. Medidas que devem ser tomadas em caso de escape ou derrame do material: Absorva a descarga 

ou os derrames com areia seca ou outros materiais inertes e depois leve-os para um contentor adequado, 

respeitando a legislação local, ou para um gestor de resíduos autorizado no seu país. Elimine o material 

contaminado como resíduos conforme descrito na Secção 13. 

6.4 Referência a outras secções 

Veja a secção 7 para mais informações sobre um manuseamento seguro. 

Veja a secção 8 para mais informações sobre o equipamento de protecção pessoal. 

Veja a secção 13 para mais informações sobre a forma de descarte do produto. 

 
Secção 7: Manuseamento e armazenamento 
 
7.1 Cuidados para um manuseamento seguro 

Evite a inalação de vapores. Evite o contacto com os olhos, a pele ou roupa. Utilize-o apenas em lugares bem 

ventilados. 

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e não exponha o recipiente a calor ou a chamas. Dissipe a 

electricidade estática durante o transporte, mediante a ligação à terra e ligação equipotencial dos recipientes 

e dos equipamentos antes do transporte dos materiais. 

Utilize métodos de trabalho em conformidade com as instruções de utilização. Temperatura de utilização: 10°C 

-40°C 

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades 
Este produto é inflamável. Temperatura de Armazenamento: máx. 40 °C, mín. 5 °C e no interior. 

Conserve-o afastado de fontes de ignição, produtos cáusticos e oxidantes, calor, faíscas e chamas. - Não fume. 

Armazene-o em embalagens bem fechadas em local fresco e seco. Mantenha-o fora do alcance das crianças. 

Armazene-o num armário fechado à chave ou de acesso restrito e só por parte de peritos técnicos ou dos seus 

ajudantes.  

7.3 Uso(s) final(ais) específico(s)  

 Não se aplica. 

Página 5/12 



 

Ficha de dados de segurança  

Com base na Regulamentação (CE) Nº 1907/2006 (REACH) Anexo II 
 
 

Versão: 2.0/PT Data de revisão: 28.11.2010 

Nome comercial: Glutex Data de impressão: 28.11.2010 

 

Secção 8: Controlos de exposição/protecção individual 
8.1 Parâmetros de controlo  

Valores limite de exposição: 

CAS# 78-93-3 MAC (NL): 200 ppm; 590 mg/m3. 

 MAK (DE): 200 ppm; 590 mg/m3. 

 WEL (RU): 200 ppm; 590 mg/m3. 

 TWA (OSHA E.U.A.): 200 ppm; 300 ppm (STEL).   

 TWA (ACGIH): 200 ppm; 300 ppm (STEL).  

CAS# 67-64-1 MAC (Japão): 200 ppm; 470 mg/m3. 

 MAC (NL): 750 ppm; 1.780 mg/m3. 

 MAK (DE): 1.000 ppm; 2.400 mg/m3. 

 TWA (OSHA E.U.A.): 750 ppm; 1.000 ppm (STEL).  

 TWA (ACGIH): 750 ppm; 1.000 ppm (STEL).  

CAS# 141-78-6  MAC (NL): 550 mg/m3. 

 WEL (DE): 400 ppm; 1.400 mg/m3. 

 TWA (RU): 200 ppm; 400 ppm (STEL). 

 TWA (OSHA E.U.A.): 400 ppm. 

 TWA (ACGIH): 400 ppm. 

8.2 Controlos da exposição 

Controlos de engenharia adequados: 

Utilize uma ventilação por extracção local e geral de ar para manter as concentrações no ar abaixo dos limites 

de exposição. Devem-se observar as medidas de precaução usuais para o manuseamento de produtos químicos. 

Dispa imediatamente toda a roupa manchada ou impregnada com o produto.  

Evite o contacto com os olhos e a pele e a inalação de vapores.  

Equipamento de protecção pessoal: 

Protecção ocular e facial:  É obrigatória a utilização de protecção ocular. Utilize óculos de segurança com 

protecção lateral. Se os olhos puderem potencialmente entrar em contacto com os 

líquidos, é obrigatório o uso de óculos de protecção para produtos químicos. Caso sejam 

provocados vapores ou aerossóis que possam causar lesões nos olhos, a melhor forma de 

garantir a protecção e segurança dos olhos é o uso de uma máscara completa. 

Protecção da pele:  Em função do risco, utilize um avental longo e cingido ao corpo e botas ou roupas de 

protecção resistentes a produtos químicos e adequadas. A roupa de protecção deve ser 

resistente a solventes. Utilize roupa de protecção ignífuga e anti-estática. 

 As luvas de protecção dos seguintes materiais não devem ser utilizadas durante mais de 

1 hora contínua (Tempo de permeabilidade>= 1 hora): Borracha butílica - Butilo (0,5 

mm). 

 Os seguintes materiais são inadequados para luvas de protecção: Borracha natural/Látex 

natural - NR, Policloropreno - CR, Borracha nitrílica/Látex de Nitrilo - NBR, Borracha de 

flúor carboneto - FKM, Cloreto de polivinil- PVC. 

Protecção respiratória: Em caso de emergência (por exemplo, a descarga não intencional da substância, 

que ultrapasse os valores limite de exposição profissional), é obrigatório o uso de 

protecção respiratória. Tenha em consideração o período máximo de utilização. 
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Protecção respiratória: Filtro de gás A, (código de cor: castanho). 

Controlos da exposição ambientais: 

Evite que penetre em águas superficiais ou no sistema de esgotos sanitário. 

Higiene industrial: 

Evite o contacto com a pele e os olhos. Evite a inalação do vapor ou neblina. 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas 

 
Aspecto: Líquido viscoso 
Cor: Semitransparente. 
Odor: Odor a cetona. 
valor PH: Não se aplica. 
Ponto de fusão: Não se aplica. 
Ponto de ebulição: 56 ~ 80 °C 
Ponto de inflamação: 0°C, taça fechada 
Temperatura de ignição: Não se aplica. 
Pressão a vapor: 77,5 mm/Hg a 20°C 
Gravidade específica: 0,81 ~ 0,87 (H2O=1) 
Solubilidade em/miscibilidade com água: Parcialmente solúvel, a 20°C 
Velocidade de evaporação: 5,72 (CAO=1) 
Densidade do vapor: Mais pesado do que o ar (Ar=1). 
Coeficiente de distribuição n-Octanol/Água (log Po/w): Não se aplica. 
Viscosidade:  2200 cps. a 25°C aprox. 
Limites de explosividade: 1,8% - 13,0% 

9.2 Informações adicionais: 

Não há dados disponíveis. 

Secção 10: Estabilidade e reactividade 

10.1 Reactividade 

Não há dados disponíveis. 

10.2 Estabilidade química 

Estável sob condições normais de temperatura e de uso recomendado. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas 

Não são conhecidas reacções perigosas. 

10.4 Condições que devem ser evitadas: 

Temperaturas superiores a 40°C, chamas, fontes de ignição e materiais incompatíveis. 
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10.5 Materiais incompatíveis 

Oxidantes, substâncias cáusticas e materiais de ignição. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Queimar-se-á em caso de incêndio. Pode provocar fumos tóxicos de monóxido de carbono ao queimar-se. 

Secção 11: Informações toxicológicas 

11.1 Toxicocinética, metabolismo e distribuição 
Não há informação disponível. 

 
11.2 Informação sobre os efeitos toxicológicos  
 

Toxicidade aguda: 
 

CAS# 78-93-3 Toxicidade oral aguda: LD50 = 2.737 mg/kg (rato); 
 Toxicidade aguda por inalação: LC50 = 23.500 m

3/kg (rato); 
 Toxicidade dérmica aguda: LD50 = 6.400-8.000 mg/kg (coelho); 
CAS# 67-64-1 Toxicidade oral aguda: LD50 = 5.800 mg/kg (rato); 
 Toxicidade aguda por inalação: LC50 = 50.100 mg/m3/8h (rato); 
 Toxicidade dérmica aguda: LD50 = 20.000 mg/kg (coelho); 
CAS# 141-78-6 Toxicidade oral aguda: LD50 = 5.620 mg/kg (rato); 
 Toxicidade aguda por inalação: LC50 = 45.000 mg/m3/2h (rato); 
 Toxicidade dérmica aguda: LD50 > 18.000 mg/kg (coelho); 
Mistura Toxicidade oral aguda: LD50 = 4.135 mg/kg (Estimado) (rato); 
 Toxicidade aguda por inalação: LC50 = 3.760 mg/m3/8h (Estimado) (rato); 
 Toxicidade dérmica aguda: Não há dados disponíveis. 

 
Corrosão/irritação cutânea: 

CAS# 78-93-3 Irrita a pele, coelho: irrita moderadamente; 

CAS# 67-64-1 Irrita a pele, coelho: ligeiramente irritante; 

CAS# 141-78-6 Irrita a pele, coelho: não provoca irritações; 

Mistura Os solventes podem desengordurar a pele. O contacto prolongado com a pele pode 

causar dermatite. 

Lesões oculares graves/irritação: 

CAS# 78-93-3 Irrita os olhos; coelho: muito irritante. 

CAS# 67-64-1 Irrita os olhos; coelho: irrita moderadamente. 

CAS# 141-78-6 Irrita os olhos; coelho: não provoca irritações. 

Mistura A evaporação de solventes pode causar irritação nos olhos e nas membranas 

mucosas.  

Sensibilização respiratória ou cutânea: 

Pode causar reacções alérgicas em algumas pessoas. 

Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução): 
Carcinogenicidade: 

Nenhum componente deste produto apresenta níveis superiores ou iguais a 0,1% nem está classificado como 

carcinógeno humano provável, possível ou confirmado pelo IARC/CIIC. 
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Mutagenicidade e toxicidade para a reprodução: 

Não há dados quantitativos sobre a mutagenicidade e toxicidade para a reprodução deste produto.  

STOT-exposição única e repetida: 

Não há dados disponíveis. 

Informação suplementar: 
Não há dados disponíveis. 

Secção 12: Informações ecológicas 

12.1 Toxicidade 

Não há dados quantitativos disponíveis sobre a toxicidade aguda em peixes/dáfnias e bactérias deste 
produto.  

12.2 Persistência e degradabilidade 

Quando é deitado no solo ou na água, este material pode-se biodegradar até certo ponto. 

Quando é libertado no ar, este material pode-se degradar de forma moderada em reacção com radicais 

hidroxilos produzidos fotoquimicamente. 

12.3 Potencial de bioacumulação  

Não se esperam possibilidades de acumulação biológica significativas deste material. 

12.4 Mobilidade no solo 

Com base na melhor informação disponível, não são conhecidos dados associados a este produto. 

12.5 Resultados da valorização PBT e mPmB 

Com base na melhor informação disponível, não são conhecidos dados associados a este produto. 

12.6 Outros efeitos adversos  

Evite as descargas em esgotos e canos de descarga que conduzam a leitos públicos. 
Não deite em águas superficiais ou no sistema de esgotos sanitários. 

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos para o tratamento de resíduos 

Elimine os resíduos em conformidade com as disposições locais, provinciais, estatais e federais. 

Entregue-os a um serviço de recolha de resíduos perigosos. 

Deve ser submetido a um tratamento especial, em conformidade com as disposições oficiais. 
Esvazie o recipiente: Pode conter vapores explosivos. Não corte, perfure ou solde o recipiente nem sequer na 

sua proximidade. 

Secção 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Transporte terrestre (ADR/RID e GGVSEB) 

Número UN: 1133 
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Designação oficial de transporte: ADESIVOS, contendo líquido inflamável 

Classe: 3 

Código de classificação: F1 

Grupo de embalagem: II 

Etiqueta de perigo: 3 
 
14.2 Transporte marítimo (Código IMDG/GGVSee) 

Designação oficial do envio: ADESIVOS, contendo líquido inflamável. 

Classe: 3 

Número UN: 1133 
Grupo de embalagem: II 

14.3 Transporte aéreo (ICAO-TIIATA-DGR) 

Designação oficial do envio: ADESIVOS, contendo líquido inflamável. 

Classe: 3 

Número UN: 1133 

Grupo de embalagem: II  

14.4 Informação suplementar 

Mantenha-o afastado dos alimentos, dos ácidos e dos alcalinos. Mantenha-o a uma temperatura de 5 °C a 

40°C. 

A informação proporcionada nesta secção é dada apenas a título informativo e pode não ser específica para o 

tamanho da sua embalagem. É essencial que aplique as disposições apropriadas para classificar devidamente 

o seu envio para o transporte. 

Secção 15: Informações regulamentares 

15.1 Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e meio ambiente específica para a 

substância ou a mistura  
Legislação da UE:  
Autorizações: Não há informação disponível. 
Restrições de uso: Não há informação disponível 
EINECS CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
DSD (67/548/CEE) CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
Outra legislação relativa a 
produtos químicos: 

 

E.U.A. – TSCA CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
Canadá – DSL CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
Austrália – AICS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
Coreia – ECL: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
Japão – ENCS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
China – IECSC: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 estão registadas no Inventário. 
 

15.2 Avaliação da segurança química 
Não foi efectuada qualquer avaliação da segurança química em relação ao produto. 
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Secção 16: Outras informações 

16.1 Informações de revisão: 

Data da revisão anterior: 10.11.2009  

Data desta revisão: 28.11.2010 

Resumo da revisão: Em conformidade com os requisitos para fichas de dados de segurança de acordo com 

o REACH e CLP, a versão 2.0 foi actualizada desde 28.11.2011. A Versão 2.0 (a nova FDS) contém algumas 

informações adicionais que não estavam incluídas na anterior versão 1.0, tais como: 

Secção 1 Número do Telefone de emergência; Secção 2 Identificação de perigos; Secção 8 Equipamento de 

protecção pessoal; Secção 16.2, 16.3, 16.4, e 16.6. 

16.2 Abreviaturas e acrónimos 
CLP: Regulamento (CE) Nº 1272/2008 sobre classificação, etiquetagem e embalagem de 

substâncias e misturas. 
CAS: Serviço de Resumos de Produtos Químicos (uma divisão da Sociedade Norte-americana de 

Química)  
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes. 
IARC: Agência Internacional para a Investigação do Cancro 
RID: Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas. 
IMDG: Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas. 
IATA: Associação de Transporte Aéreo Internacional. 
OSHA: Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos. 
DSD: Directiva sobre substâncias perigosas (67/548/EEC) 
TSCA: Lei sobre Controlo de Substâncias Tóxicas, Inventário de Substâncias Químicas dos Estados 

Unidos. 
DSL: Lista de Substâncias Domésticas, Inventário de Substâncias Químicas do Canadá. 
AICS: Inventário Australiano de Substâncias Químicas. 
ECL: Lista de Substâncias químicas existentes, Inventário de Substâncias Químicas da Coreia. 
ENCS: Lista de substâncias químicas existentes e novas do Japão. 
IECSC: Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China. 

 

16.3 Referências chave e fontes dos dados 
GESTIS - Base de dados das substâncias químicas. 

16.4 Frases relevantes sobre riscos (frases R) e de Indicações de perigo (Indicações-H)  

Frases-R-(código e texto completo): 

R11: Facilmente inflamável. 

R36: Irrita os olhos. 

R66: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele.  

R67: A inalação de vapores pode provocar sonolência e 

vertigens.  

Indicações-H- (código e texto completo): 

H225: Líquido e vapores muito inflamáveis. 
H319: Provoca irritação ocular grave. 
H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. 
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EUH066: A exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. 

16.5 Conselhos de formação  

Não há dados disponíveis. 

16.6 Facultar ao utilizador 

As informações contidas na presente Ficha de dados de segurança (FDS) foram obtidas de fontes que, de 

acordo com o nosso entendimento e conhecimento leais, consideramos fiáveis. Não obstante, as informações 

são facultadas sem garantias de nenhum tipo, quer expressas quer implícitas, quanto à sua exactidão. As 

condições ou os métodos de manuseamento, armazenamento, uso ou eliminação do produto estão fora do 

nosso controlo e podem ultrapassar o nosso conhecimento. Por estas e por outras razões, não assumimos 

qualquer responsabilidade e isentamo-nos expressamente de responsabilidades de qualquer tipo por perda, 

danos ou despesas derivados de ou relacionados com o manuseamento, armazenamento, uso ou eliminação 

do produto. Esta FDS foi redigida e será utilizada apenas para este produto. Se o produto for utilizado como 

componente de outro produto, pode acontecer que as informações contidas nesta FDS não sejam aplicáveis. 

Em conformidade com o artigo 31(5) do REACH, a FDS deverá ser facultada num idioma oficial do(s) Estado(s) 

membro(s) em que a substância ou o preparado sejam comercializados, salvo se o(s) Estado(s) membro(s) 

destinatário(s) em questão dispuser(em) outra coisa. Do mesmo modo, deve-se observar que a presente FDS 

é aplicável nos países com o idioma inglês como língua oficial. 

 
 -------------------------------------------------  Fim da FDS------------- -------------------------------------------  
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