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Ficha de Dados de Segurança (FDS) para 
SOLUÇÕES TAMPÃO pH 4.003 

 
 

1. Identificação do Produto 
 
Sinónimos: Nenhum 
Nº CAS: Não é aplicável a misturas. 
Peso molecular: Não é aplicável a misturas. 
Fórmula química: HOOC-C6H4COOK 
Fabricante/Fornecedor: MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 48100 Munguia (Biscaia) ESPANHA 
Tel: +34 946 741 116 Fax: +34 946 741 708 E-mail: fds@gre.es 

Informação em caso de emergência: ESPANHA: +34 91 562 04 20 ITÁLIA: Roma: 06/3054343 
PORTUGAL: 808 250 143 FRANÇA: París: 01 40 05 48 48  

                                    Toulouse: 05 61 77 74 47 Marselha: 04 91 75 25 25 
 

 
2.  Composição/informação sobre os componentes 
 

Componente Nº CAS Percentagem Perigoso 
---------------------------------- ---------------------- ---------------------------- -------------------------- 
Potássio Ftalato ácido  877-24-7 1 -2% 

 
Sim 

Água 7732-18-5 98 -99% Não 
 

 
3.  Identificação de perigos 
 
Generalidades de emergência 
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CUIDADO! PODE CAUSAR IRRITAÇÃO NA PELE E NOS OLHOS.  
Classificações DADOS SAF-T(tm) (facultam-se aqui para sua conveniência.) 
 
Saúde: 1 - Leve  
Inflamabilidade: 0 - Nenhuma  
Reactividade: 0 - Nenhuma  
Contacto: 2 - Moderado 
Equipamento de protecção pessoal de laboratório: ÓCULOS; BATA DE LABORATÓRIO; LUVAS DE 
PROTECÇÃO ADEQUADAS 
Código de cores para armazenamento: Verde (Armazenamento geral) 
 
 
Eventuais efeitos na saúde 
----------------------------------------- 
As informações sobre os efeitos nocivos para a saúde humana da exposição a esta substância são 
limitadas. 
 
Inalação: Não é de esperar que seja perigoso por inalação. Pode causar irritação nas vias respiratórias 
devido a uma leve acidez. Os sintomas podem incluir tosse e dor de garganta. 
Ingestão: Grandes doses podem provocar náuseas, vómitos e sensações anormais nas mãos e nos pés. 
Devido a uma leve acidez, provoca irritação nas membranas mucosas. 
Contacto com a pele: Por contacto pode causar irritação, com vermelhidão e dor. 
Contacto com os olhos: Pode causar irritação ocular. 
Exposição crónica: Nenhuma informação disponível. 
Agravamento das condições pré-existentes: Nenhuma informação disponível. 
 
 
4. Medidas de Primeiros Socorros 

 
Inalação: Transfira a pessoa para o exterior para que respire ar fresco. Face a qualquer dificuldade 
respiratória, solicite atendimento médico. 
Ingestão: Se forem ingeridas grandes concentrações, administre-lhe água e solicite atendimento médico. 
Contacto com a pele: Lave a pele com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retire a roupa e 
o calçado contaminados. Lave a roupa antes de voltar a usá-la. Limpe totalmente o calçado antes de 
voltar a usá-lo. Solicite atendimento médico se a irritação aumentar. 
Contacto com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água abundante durante pelo menos 15 
minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras superior e inferior. Solicite atendimento médico se a 
irritação persistir. 
 
5. Medidas Contra Incêndios 
 
Incêndio: Não é de esperar que represente perigo de incêndio. 
Explosão: Nenhuma informação disponível. 
Meios de extinção de incêndios: Utilize qualquer meio adequado para extinguir qualquer incêndio 
circundante. 
Informação especial: Em caso de incêndio, utilize roupa de protecção completa e equipamento de 
respiração independente, aprovado pela NIOSH com máscara facial completa que funcione em caso de 
respiração sob pressão e algum outro modo de funcionamento com pressão positiva. 
 
 



 3

 
 
6. Medidas em caso de derrame acidental 
 
Ventile a zona de derrame ou descarga. Utilize o equipamento de protecção pessoal adequado, conforme 
especificado na Secção 8. Contenha e recupere o líquido quando for possível. Recolha o líquido num 
recipiente apropriado ou absorva-o com material inerte (por exemplo, vermiculite, areia seca ou terra) e 
coloque-o num contentor para resíduos químicos. Não utilize materiais combustíveis, tais como o serrim. 
 
 
7. Manuseamento e Armazenamento 
 
Mantenha-o num recipiente hermeticamente fechado e guarde-o num sítio fresco, seco e bem ventilado. 
Resguarde o produto contra danos físicos. Os recipientes deste material podem ser perigosos quando 
estiverem vazios, dado que retêm resíduos do produto (vapores, líquidos); respeite todas as advertências 
e precauções indicadas no produto. 
 
 
8. Controlos de exposição/protecção individual 
 
Limites de exposição aérea: Nenhum estabelecido. 
Sistema de ventilação: Em geral, a ventilação por diluição é um controlo de risco para a saúde 
satisfatória para esta substância. No entanto, se as condições de utilização criarem incómodos para o 
trabalhador, deve ser tido em consideração um sistema de ventilação local por aspiração. 
Respiradores Pessoais (Aprovado pela NIOSH): Não é necessário o uso de respirador pessoal. 
Protecção da pele: Utilize luvas de protecção e roupa limpa que cubra o corpo. 
Protecção ocular: Utilize óculos de segurança contra produtos químicos. Mantenha lava-olhos e 
instalações que permitam o enxaguamento rápido na área de trabalho. 
 
 
9. Propriedades físicas e químicas 
 
Aspecto: Líquido transparente e incolor. 
Odor:  Inodoro. 
Solubilidade: Total (100%) 
Gravidade específica: Nenhuma informação disponível. 
Valor PH:  4 
% voláteis por volume @ 21C (70F): ca. 99  
Ponto de ebulição: Nenhuma informação disponível. 
Ponto de fusão: Nenhuma informação disponível. 
Densidade de vapor (Ar=l): Não se aplica.  
Pressão a vapor (Mm Hg): Não se aplica.  
Velocidade de evaporação (Beach=l): Nenhuma informação disponível. 
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10. Estabilidade e reactividade 
 
Estabilidade: Estável sob condições normais de uso e armazenamento. 
Produtos de decomposição perigosos: podem-se formar dióxido de carbono e monóxido de carbono 
quando é aquecido até à decomposição.  
Polimerização perigosa: Não ocorrerá. 
Incompatibilidades: Ácido Nítrico. Agentes oxidantes Fortes. 
Condições que devem ser evitadas: Calor, fontes de ignição e Incompatibilidades. 
 
 
11. Informação toxicológica 
 
Não há informação disponível de LD50/LC50 relativa a vias normais de exposição profissional. 
 
--------- Listas de Cancro-------------------------- 
 

---- Carcinógeno NTP---- 

Componente Conhecida Antecipada Categoria IARC 

------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- 

Potássio Ftalato ácido (877-24-7) Não Não Nenhuma 

Água (7732-18-5) Não Não Nenhuma 
 

 
12. Informação ecológica 
 
Destino ambiental: Nenhuma informação disponível.  
Toxicidade Ambiental: Nenhuma informação disponível. 
 
 
13. Considerações relativas à eliminação 
 
O que não poder ser conservado para a sua recuperação ou reciclagem deve ser gerido numa instalação 
de eliminação de resíduos, aprovada e apropriada. O processamento, uso ou contaminação deste produto 
podem alterar as opções de gestão de resíduos. As disposições estatais e locais podem variar em relação 
às disposições federais de eliminação. Elimine o recipiente e os conteúdos não utilizados de acordo com 
os requisitos federais, estatais e locais. 
 
 
14. Informações relativas ao transporte 

 
Não regulado 
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15 Informações regulamentares 
 
------/ Status do Inventário de componentes químicos – Parte 1/------------------------------ 

Componente TSCA CE Japão Austrália 

----------------- ---------- ---------- ------------- ---------- 

Potássio Ftalato ácido (877-24-7) Sim Sim Sim Sim 

Água (7732-18-5) Sim Sim Sim Sim 

------/ Status do Inventário de componentes químicos – Parte 2/------------------------------ 

 ----Canadá----- 

Componente Coreia DSL NDSL Phil. 

Potássio Ftalato ácido (877-24-7) Sim Sim Não Sim 
Água (7732-18-5) Sim Sim Não Sim 

------/Disposições federais, estatais e internacionais - Parte 1/---------------------------- 

 SARA 302 SARA 313 

Componente RQ TPQ Lista Invent. Químico 

Potássio Ftalato ácido (877-24-7) Não Não Não Não 
Água (7732-18-5) Não Não Não Não 

------/ Disposições federais, estatais e internacionais - Parte 2/---------------------------- 

 RCRA TSCA 

Componente CERCLA 261,33 8(d) 

Potássio Ftalato ácido (877-24-7) Não Não Não 
Água (7732-18-5) Não Não Não 

 

 



 6

 
 
Convenção sobre Armas Químicas Não TSCA 12(b): Não CDTA: Não 

SARA 311/312:  Agudo: Sim Crónico: Não Incêndio: Não Pressão: Não 

Reactividade: Não (Mistura/Líquido) 

 

Código Hazchem Australiano: Nenhum atribuído. 

Inventário de venenos: Nenhum atribuído. 

WHMIS:  Esta FDS foi redigida de acordo com os critérios de perigo das Regulações de Produtos 

Controlados (CPR) e a FDS contém todas as informações exigidas pelas CPR. 

 
 
16. Outras informações 
 
Classificações NFPA: Saúde: 1  Inflamabilidade: 0 Reactividade: 0 
Precauções na etiqueta: Evite o contacto com os olhos, a pele e a roupa. Mantenha o recipiente fechado. 
Lave-o totalmente depois de o manusear. 
Primeiros socorros na etiqueta: Em caso de contacto, lave imediatamente os olhos ou a pele com água 
abundante, durante pelo menos 15 minutos. Solicite atendimento médico se a irritação aumentar ou 
persistir. 
Uso do produto: Reactivo de laboratório. 
Informação de revisão: Nenhuma alteração. 
Limitação de responsabilidade: 
 

 
 
As informações aqui contidas foram facultadas de boa fé; no entanto, não se assume qualquer 
responsabilidade quanto à sua integridade ou exactidão. Este documento só foi previsto como guia 
para um manuseamento apropriado e preventivo do material, por uma pessoa devidamente 
capacitada que utilize este produto. As pessoas que receberem estas informações devem exercer o 
seu julgamento independente para determinarem a idoneidade para um fim específico. NÃO 
ASSUMIMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE NEM DAMOS QUALQ UER GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUAL QUER GARANTIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO, IDONEIDADE PARA UM FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE ÀS 
INFORMAÇÕES EXPOSTAS NESTE DOCUMENTO OU AO PRODUTO A QUE AS 
INFORMAÇÕES SE REFEREM. POR CONSEGUINTE, NÃO ASSUMIREMOS QUALQUER 
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DERIVADOS DO USO OU POR QUALQUER 
CONSEQUÊNCIA DE TAIS INFORMAÇÕES.  
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Ficha de Dados de Segurança (FDS) para 
SOLUÇÕES TAMPÃO pH 6.864 

 
 

1. Identificação do Produto 
 
Sinónimos: Solução de Referência Tampão pH 6.864 
Nº CAS: Não é aplicável a misturas. 
Peso molecular: Não é aplicável a misturas. 
Fórmula química: Não é aplicável 
Fabricante/Fornecedor: MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 48100 Munguia (Biscaia) ESPANHA 
Tel:+34 946 741 116 Fax:+34 946 741 708 E-mail: fds@gre.es 

Informação em caso de emergência: ESPANHA:+34 91 562 04 20 ITÁLIA: Roma:06/3054343 
PORTUGAL:808 250 143 FRANÇA: París:01 40 05 48 48 Toulouse: 05 61 77 74 
47 Marselha: 04 91 75 25 25 

 
 

2.  Composição/informação sobre os componentes 
 

Componente Nº CAS Percentagem Perigoso 
---------------------------------- ------------------ ------------------ --------------------- 
Fosfato de potássio monobásico 7778-77-0 <1% Não 
Fosfato de potássio dibásico anidro 7758-11-4 <1% Não 
Fosfato de sódio, dibásico 7558-79-4 <1% Não 
Água 7732-18-5 99% Não 

 
Contém sais de sódio ou de potássio em níveis inferiores a 1%. Valor pH alto gera riscos do produto. 

 



 8

 
 
3.  Identificação de perigos 
 
Generalidades de emergência 
--------------------------------------- 
Como parte de uma boa higiene industrial e pessoal e dos procedimentos de segurança, evite qualquer 
exposição desnecessária a esta substância química e certifique-se de que a limpa rapidamente da pele, 
olhos e roupa. 
 
 
Saúde: 0 - Nenhuma  
Inflamabilidade: 0 - Nenhuma  
Reactividade: 0 - Nenhuma  
Contacto: 1 - Leve 
Equipamento de protecção pessoal de laboratório: ÓCULOS; BATA DE LABORATÓRIO; LUVAS DE 
PROTECÇÃO ADEQUADAS 
Código de cores para armazenamento: Verde (Armazenamento geral) 
 
 
Eventuais efeitos na saúde 
----------------------------------------- 
 
Inalação: Não é de esperar que sejam provocados efeitos prejudiciais para a saúde por inalação. 
Ingestão: Grandes doses podem causar mal-estar estomacal. 
Contacto com a pele: Não é de esperar que a exposição da pele constitua qualquer perigo para a saúde. 
Pode causar irritação leve e vermelhidão. 
Contacto com os olhos: Não é de esperar que constitua qualquer perigo para a saúde. Pode causar 
irritação leve e eventualmente vermelhidão. 
Exposição crónica: Nenhuma informação disponível. 
Agravamento das condições pré-existentes: Nenhuma informação disponível. 
 
 
4 Medidas de Primeiros Socorros 

 
Inalação: Não é de esperar que sejam necessárias medidas de primeiros socorros. 
Ingestão: Não é de esperar que sejam necessárias medidas de primeiros socorros. Se forem ingeridas 
grandes concentrações, administre-lhe água e solicite atendimento médico. 
Contacto com a pele: Não é de esperar que sejam necessárias medidas de primeiros socorros. Lave a 
zona afectada pela exposição com água e sabão. Solicite atendimento médico se a irritação aumentar. 
Contacto com os olhos: Não é de esperar que sejam necessárias medidas de primeiros socorros. Lave-se 
bem com água corrente. Solicite atendimento médico se a irritação persistir. 
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5. Medidas Contra Incêndios 
 
Incêndio: Não se considera que represente qualquer risco de incêndio. 
Explosão: Não se considera que represente qualquer risco de explosão. 
Meios de extinção de incêndios: Utilize qualquer meio adequado para extinguir qualquer incêndio 
circundante. 
Informação especial: Use roupa de protecção e equipamento respiratório adequado para incêndios 
circundantes. 
 
 
6. Medidas em caso de derrame acidental 
 
Ventile a zona de derrame ou descarga. Utilize o equipamento de protecção pessoal adequado, conforme 
especificado na Secção 8. Contenha e recupere o líquido quando for possível. Recolha o líquido num 
recipiente apropriado ou absorva-o com material inerte (por exemplo, vermiculite, areia seca ou terra) e 
coloque-o num contentor para resíduos químicos. Não utilize materiais combustíveis, tais como o serrim. 
 
 
7. Manuseamento e Armazenamento 
 
Mantenha-o num recipiente hermeticamente fechado e guarde-o num sítio fresco, seco e bem ventilado. 
Resguarde o produto contra danos físicos, luz solar directa e congelação. Os recipientes deste material 
podem ser perigosos quando estiverem vazios, dado que retêm resíduos do produto (vapores, líquidos); 
respeite todas as advertências e precauções indicadas no produto. 
 
 
8. Controlos de exposição/protecção individual 
 
Limites de exposição aérea:  
Nenhum estabelecido. 
Sistema de ventilação:  
Não é de esperar que seja necessária ventilação especial. 
Respiradores Pessoais (Aprovado pela NIOSH):  
Não é necessário o uso de respirador pessoal. 
Protecção da pele:  
Utilize luvas de protecção e roupa limpa que cubra o corpo. 
Protecção ocular: Óculos de segurança. 
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9. Propriedades físicas e químicas 
 
Aspecto:  
Solução transparente e codificada. 
Odor:  Inodoro. 
Solubilidade: Solubilidade na água. 
Gravidade específica: ca.1.0 
Valor PH:  6,.86 
% voláteis por volume @ 21C (70F): Nenhuma informação disponível.  
Ponto de ebulição: ca. 100(ca. 212F) 
Ponto de fusão: ca. 0C (ca. 32F) 
Densidade de vapor (Ar=l): Essencialmente o mesmo que a água.  
Pressão a vapor (Mm Hg): Essencialmente o mesmo que a água.  
Velocidade de evaporação (Beach=l): Essencialmente o mesmo que a água. 
 
 
10. Estabilidade e reactividade 
 
Estabilidade: Estável sob condições normais de uso e armazenamento. 
Produtos de decomposição perigosos: Podem-se formar Óxidos de fósforo quando for aquecido até à 
sua decomposição.  
Polimerização perigosa: Não ocorrerá. 
Incompatibilidades: Nenhuma informação sobre incompatibilidade. 
Condições que devem ser evitadas: Nenhuma informação ao respeito. 
 
 
11.  Informação toxicológica 
 
--------- Listas de Cancro-------------------------- 
 

---- Carcinógeno NTP---- 

Componente Conhecida Antecipada Categoria IARC 

------------------------ -------------- ------------- ------------------ 

Fosfato de potássio monobásico (7778-77-0) Não Não Nenhuma 

Fosfato de potássio dibásico anidro (7758-11-4) Não Não Nenhuma 

Fosfato de sódio, dibásico (7558-79-4) Não Não Nenhuma 

Água (7732-18-5) Não Não Nenhuma 
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12. Informação ecológica 
 
Destino ambiental: Nenhuma informação disponível.  
Toxicidade Ambiental: Nenhuma informação disponível. 
 
 
13. Considerações relativas à eliminação 
 
Dilua-o com a água e deite-o na rede de esgotos se os decretos locais o permitirem; caso contrário, tudo 
o que não possa ser conservado para a sua recuperação ou reciclagem deve ser gerido numa instalação de 
eliminação de resíduos, aprovada e apropriada. O processamento, uso ou contaminação deste produto 
podem alterar as opções de gestão de resíduos. As disposições estatais e locais podem variar em relação 
às disposições federais de eliminação. Elimine o recipiente e os conteúdos não utilizados de acordo com 
os requisitos federais, estatais e locais. 
 
 
14. Informações relativas ao transporte 

 
Não regulado 

 
 
15. Informações regulamentares 
 
------/ Status do Inventário de componentes químicos – Parte 1/------------------------------ 

Componente TSCA CE Japão Austrália 

----------------- ---------- ---------- -------- ---------- 

Fosfato de potássio monobásico (7778-77-0) Sim Sim Sim Sim 
Fosfato de potássio dibásico anidro (7758-11-
4) 

Sim Sim Sim Sim 

Fosfato de sódio, dibásico (7558-79-4) Sim Sim Sim Sim 
Água (7732-18-5) Sim Sim Sim Sim 
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 ----Canadá----- 

Componente Coreia DSL NDSL Phil. 

Fosfato de potássio monobásico (7778-77-0) Sim Sim Não Sim 
Fosfato de potássio dibásico anidro (7758-11-4) Sim Sim Não Sim 
Fosfato de sódio, dibásico (7558-79-4) Sim Sim Não Sim 
Água (7732-18-5) Sim Sim Não Sim 
     

Componente RQ TPQ Lista Invent. Químico 

Fosfato de potássio monobásico (7778-77-0) Não Não Não Não 
Fosfato de potássio dibásico anidro (7758-11-4) Não Não Não Não 
Fosfato de sódio, dibásico (7558-79-4) Não Não Não Não 
Água (7732-18-5) Não Não Não Não 
 

 -RCRA- -TDCA- 

Componente CERCLA 261.33 8 (D) 

Fosfato de potássio monobásico (7778-77-0) No No No 

Fosfato de potássio dibásico anidro (7758-11-4) No No No 

Fosfato de sódio, dibásico (7558-79-4) 5000 No No 

Água (7732-18-5) Não Não Não 
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Convenção sobre Armas Químicas: Não TSCA 12(b): Não CDTA: Não 

SARA 311/312:  Agudo: Não Crónico: Não Incêndio: Não Pressão: Não 

Reactividade: Não (Mistura/Líquido) 

 

Código Hazchem Australiano: Nenhum atribuído. 

Inventário de venenos: Nenhum atribuído. 

 

 
 
16.  Outras informações 
 
Classificações NFPA: Saúde: 0  Inflamabilidade: 0 Reactividade: 0 
Etiqueta de aviso de perigo:  
Como parte integrante de uma boa higiene industrial e pessoal e dos procedimentos de segurança, evite 
qualquer exposição desnecessária a esta substância química e certifique-se de que a limpa rapidamente da 
pele, olhos e roupa. 
Precauções na etiqueta: Nenhuma. 
Primeiros socorros na etiqueta: Não aplicável. 
Uso do produto: Químico industrial. 
Informação de revisão: Nenhuma alteração. 
Limitação de responsabilidade: 
 

 
 
As informações aqui contidas foram facultadas de boa fé; no entanto, não se assume qualquer 
responsabilidade quanto à sua integridade ou exactidão. Este documento só foi previsto como guia 
para um manuseamento apropriado e preventivo do material, por uma pessoa devidamente 
capacitada que utilize este produto. As pessoas que receberem estas informações devem exercer o 
seu julgamento independente para determinarem a idoneidade para um fim específico. NÃO 
ASSUMIMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE NEM DAMOS QUALQ UER GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUAL QUER GARANTIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO, IDONEIDADE PARA UM FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE ÀS 
INFORMAÇÕES EXPOSTAS NESTE DOCUMENTO OU AO PRODUTO A QUE AS 
INFORMAÇÕES SE REFEREM. POR CONSEGUINTE, NÃO ASSUMIREMOS QUALQUER 
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DERIVADOS DO USO OU POR QUALQUER 
CONSEQUÊNCIA DE TAIS INFORMAÇÕES.  
 
 
 


