FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Conforme regulamentação (EC) No. 1907/2006, (REACH), Anexo II - Portugal

SEÇÃO 1: Identificação da substãncia/preparação e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto
Nome do produto

: EXP24:EXPRESS INTENSE BLACK:CF01

Código do produto

: EXP24

Nome Comercial

: SunLit® Express
EXP24 INTENSE BLACK
:

Número do índice

1.2 Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados
Usos identificados
Colorant; Material relacionado com tintas de impressão; Tinta de impressão.
Advertência contra o uso

Razão

Não é aplicável.
1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informações de segurança
Fabricante/ Distribuidor

Endereço eletrônico da
pessoa responsável por
este SDS

: SUNCHEMICAL
AN DEN HIRTENÄCKERN 15, 63791 KARLSTEIN AM MAIN
GERMANY
+49 (0) 6188 953-0
SUN CHEMICAL PORTUGAL,
TINTAS GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, LDA.
RUA CAMINHO DO SENHOR, 380 APARTADO 12
4406-959 VILA NOVA DE GAIA
PORTUGAL
(351) 22 7300100
: regulatory.affairs@sunchemical.com

1.4 Telefone para emergências
Órgão conselheiro nacional/Centro de Controle de Intoxicação
Número de telefone
: (351)808250143 CIAV
Fornecedor
Número de telefone

Data de lançamento

: (351) 308801773 (Chemtrec - 24 hours)
(1)703 527 3887(Chemtrec International-24 hours)

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 2: Identificação de perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura
Definição do produto

: Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Não classificado.
Ingredientes de toxicidade
desconhecida
Ingredientes de
ecotoxicidade
desconhecida

: Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de toxicidade desconhecida:
56.3%
: Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de perigos desconhecidos
para o ambiente aquático: 77.6%

Classificação de acordo com a diretiva 1999/45/CE [DPD]
O produto não é classificado como perigoso de acordo com a Diretiva 1999/45/CE e suas emendas.
Classificação
: Não classificado.
Consulte a Seção 16 para obter o texto completo das Frases-R declaradas acima.
Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre os sintomas e efeitos para a saúde.
2.2 Elementos do rótulo
Palavra de advertência

: Palavra sem sinal.

Frases de perigo

: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Frases de precaução
Prevenção

: Não é aplicável.

Perigos específicos

: Não é aplicável.

Armazenamento
Disposição
Elementos do rótulo
suplementar

: Não é aplicável.
: Não é aplicável.
: A ficha de segurança é fornecida quando solicitada.

2.3 Outros riscos
Outros perigos que não
resultam em uma
classificação

: Nenhum Conhecido.

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
Substância/mistura

: Mistura
Classificação

Nome do Produto/
Ingrediente
Mineral Oil

Identificadores
REACH #:
01-2119487078-27
CE (Comunidade
Européia): 232-455-8
CAS: 8042-47-5

%
1.0 < 2.5

67/548/EEC
Xn; R65
R66

Consulte a Seção 16
para obter o texto
completo das
Frases-R declaradas
acima.

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014

Regulamento (CE) No
1272/2008 [CLP]
Asp. Tox. 1, H304

Tipo
[1]
[2]

Consulte a seção 16
para obter o texto
completo das
declarações H acima
mencionadas.
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SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações
aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou
as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta seção.
Tipo
[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente
[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho
[3] A substância atende aos critérios com relação ao PBT de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006, Anexo
XIII
[4] A substância atende aos critérios com relação às substâncias muito persistentes e bioacumulativas (vPvB) de
acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Substância que suscita preocupação equivalente
Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros
4.1 Descrição de medidas de primeiros socorros
Geral
: Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte um médico. Nunca dar
nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de perda de consciência,
coloque o indivíduo em posição de recuperação e consulte um médico.
Contato com os olhos
: Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Lavar
IMEDIATAMENTE os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos com as
pálpebras abertas. Em caso de contato acidental com os olhos, evite a exposição
direta ao sol ou a outras fontes de luz UV, que podem aumentar a sensibilidade dos
olhos.
Inalação
: Procure ir para o ar livre. Manter a vítima aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial
ou fornecer oxigênio por pessoal treinado.
Contato com a pele
: Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água
e sabão ou utilize um produto de limpeza de pele reconhecido. Não utilize solventes
ou diluentes.
Ingestão
: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rótulo. Manter a vítima aquecida e em repouso. NÃO provoque
vômito.
Proteção das pessoas que : Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado.
prestam primeiros
socorros
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios
Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita. O produto não é classificado como perigoso pela
Regulamentação (CE) 1272/2008, conforme alterada.
O contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remoção da gordura natural da pele, resultar em
dermatite de contato não alérgica e provocar a absorção da mistura através da pele.
O contato do líquido com os olhos pode provocar irritação e danos reversíveis.
Isso leva em conta, se for conhecido, os efeitos imediatos e tardios, bem como os efeitos crônicos, de componentes
para as exposições de curto e de longo prazo, por vias de exposição oral, por inalação e fontes de exposição
dérmica e pelo contato com os olhos.
4.3 Indicação de cuidados médicos imediatos e necessidade de tratamento especial
Observações para o
médico
Tratamentos específicos
Data de lançamento

: No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem
ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48
horas.
: Sem tratamento específico.
: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio
5.1 Meios de extinção
Meios de extinção
adequados

: Utilizar pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma.

Meios de extinção
inadequados

: NÃO utilizar jato de água.

5.2 Existem riscos especiais provenientes da substância ou mistura
Perigos de substância ou
mistura
Produtos perigosos de
decomposição térmica

: O fogo pode originar um fumo negro e denso. A exposição aos produtos de
decomposição pode resultar em perigo para a saúde.
: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: monóxido de
carbono, dióxido de carbono, fumo, óxidos de nitrogénio.

5.3 Recomendação para os bombeiros
Proteção das pessoas
envolvidas no combate a
incêndio

: Arrefeça com água os contentores fechados expostos ao fogo. Não deixe que o
escoamento do fogo entre em drenos ou cursos de água.

Equipamento de proteção
especial para bombeiros

: Pode ser necessário um aparelho protector das vias respiratórias adequado.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento
6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Para o pessoal que não
faz parte dos serviços de
emergência

: Evitar inspirar vapor ou fumos. Consulte as medidas de protecção listadas nas
secções 7 e 8.

Para o pessoal do serviço
de emergência

: Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,
atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não
adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte
dos serviços de emergência".

6.2 Precauções ao meio
ambiente

: Não permita o contato com canos ou cursos de água. Se o produto contaminar
lagos, rios ou esgotos, informe as autoridades competentes de acordo com a
legislação local.

6.3 Métodos e materiais
para a contenção e limpeza

: Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não
combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomácea, e
colocados no contentor para eliminação de acordo com a legislação local (consulte
a Seção 3). De preferência, limpe com um detergente. Evite a utilização de
solventes.

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento
7.1 Precauções para
manuseio seguro

: Manter o recipiente bem fechado.
Evitar o contato com a pele e os olhos. Evite a inalação de vapores, borrifos e
névoa.
Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado,
armazenado e processado.
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).
Nunca utilize pressão para esvaziar. O contentor não é um recipiente de pressão.
Guarde sempre em contentores do mesmo material que o original.
Em conformidade com a legislação de saúde e segurança no trabalho.

7.2 Condições de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

: Armazene entre as seguintes temperaturas: 5 - 35 °C
Armazenar de acordo com a legislação local.
Observações sobre o armazenagem de juntas
Mantenha-se fora do alcance de: agentes oxidantes, substâncias alcalinas fortes,
substâncias ácidas fortes.
Informações adicionais sobre as condições de armazenagem
Siga as precauções do rótulo. Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado.
Manter longe do calor e da luz direta do sol.
Manter o recipiente bem fechado.
Proibido fumar. Evite o acesso não autorizado. Os recipientes que forem abertos
devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar
vazamentos.
Materiais como panos de limpeza, papéis absorventes e roupas de proteção
contaminadas com o produto podem entrar em combustão espontânea após
algumas horas. Para evitar riscos de incêndio, todos os materiais contaminados
devem ser mantidos em recipientes fabricados para esta finalidade ou em
recipientes de metal com tampas seguras e que se fecham automaticamente. Todo
e qualquer material contaminado deve ser retirado do local de trabalho ao final de
cada dia e armazenado ao ar livre.

7.3 Uso(s) final(is) específico(s)
Recomendações
: Não disponível.
Soluções específicas do
: Não disponível.
setor industrial

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual
8.1 Parâmetros de controle
Limites de exposição ocupacional
Nome do Produto/Ingrediente
Mineral Oil

Procedimentos de
vigilância recomendados

Data de lançamento

Valores de limite de exposição
Instituto Português da Qualidade (Portugal, 3/2007).
TWA: 5 mg/m³ 8 horas. Formulário: aerosol
STEL: 10 mg/m³ 15 minutos. Formulário: aerosol

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser requerido
o monitoramento biológico ou da atmosfera do local de trabalho e do pessoal, para
determinar a efetividade da ventilação ou outras medidas de controle e/ou a
necessidade de usar equipamento de proteção respiratória. Devem ser
consultados padrões de monitoramento semelhantes aos seguintes: Norma
Europeia EN 689 (Atmosfera no ambiente de trabalho - Orientações para a
avaliação da exposição por inalação de agentes químicos para comparação com
valores limites e para o estabelecimento de estratégias de medição) Norma
Europeia EN 14042 (Atmosfera no ambiente de trabalho - Orientações para
: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual
aplicação e utilização de procedimentos para avaliação da exposição a agentes
químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosfera no ambiente de
trabalho - Requisitos gerais para o desempenho de procedimentos de medição de
agentes químicos) Será também necessário consultar documentos de orientação
nacional sobre métodos de determinação de substâncias perigosas.
8.2 Controles de exposição
Medidas de controle de
engenharia

: Forneça ventilação adequada. Sempre que possível, esta situação deve ser
alcançada através da utilização de ventilação exaustora local e boa extracção geral
do ar. Se estas medidas não forem suficientes para manter as concentrações de
partículas e vapores de solventes abaixo dos limites de exposição profissional (OEL
- Ocuppational Exposure Limits), deve ser utilizada protecção das vias respiratórias
adequada.
Medidas de proteção pessoal
Medidas de higiene

Proteção dos olhos/face

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos,
antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar
as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de
trabalho.
: Utilize óculos de segurança para se proteger de borrifos de líquidos.

Proteção da pele
Proteção para as mãos
Luvas

Proteção do corpo
Proteção respiratória
Controle de exposição
ambiental

: As áreas expostas da pele podem ser protegidas com um creme, mas este não
deve ser aplicado após a exposição.
: Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão
aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem
sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é
necessário.
: O pessoal deve utilizar vestuário antiestático de fibras naturais ou sintéticas
resistentes a altas temperaturas.
: Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição,
devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratórias certificados apropriados.
: Não permita o contato com canos ou cursos de água.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1 Informações básicas sobre propriedades físicas e químicas
Estado físico

: Líquido.

Cor

: Preto.

Odor

: Caracterísitco.
: Não é aplicável.

Limite de odor
Ponto de fusão/ponto de
congelamento

: Não é aplicável.

Ponto de fulgor

: >100°C

VOC

: Não é aplicável.

pH
Ponto de ebulição

: Não testado
: O mais baixo valor conhecido: 218°C (424°F)

Taxa de evaporação

: Máximo valor conhecido: <1 (ÓLEO DE SOJA) Média ponderada: 0.
9comparado com acetato de butilo

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
Limites de inflamabilidade ou
de explosividade superior/
inferior

: Não testado

Pressão de vapor

: Não testado

Densidade de vapor

: Não testado

Densidade relativa

: Não testado

Solubilidade(s)

: Não testado

Coeficiente de partição – noctanol/água

: Não é aplicável.

Temperatura de autoignição

: Não é aplicável.

Temperatura de
decomposição

: Não é aplicável.

Viscosidade

: Não testado

Propriedades de explosão

: Não é aplicável.

Propriedades Oxidantes

: Não é aplicável.

9.2 Outras informações
Não há informações adicionais.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade

: Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade
deste produto ou de seus ingredientes.

10.2 Estabilidade química

: Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte
a Seção 7).

10.3 Possibilidade de
reações perigosas

: Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

10.4 Condições a serem
evitadas

: Quando exposto a altas temperaturas pode produzir subprodutos perigosos.

10.5 Materiais incompatíveis : Mantenha-se fora do alcance dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções
exotérmicas fortes: agentes oxidantes, substâncias alcalinas fortes, substâncias
ácidas fortes.
10.6 Produtos perigosos da
decomposição

: Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos
de decomposição perigosa.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas
Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita. O produto não é classificado como perigoso pela
Regulamentação (CE) 1272/2008, conforme alterada.
O contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remoção da gordura natural da pele, resultar em
dermatite de contato não alérgica e provocar a absorção da mistura através da pele.
O contato do líquido com os olhos pode provocar irritação e danos reversíveis.
Isso leva em conta, se for conhecido, os efeitos imediatos e tardios, bem como os efeitos crônicos, de componentes
para as exposições de curto e de longo prazo, por vias de exposição oral, por inalação e fontes de exposição dérmica
Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 11: Informações toxicológicas
e pelo contato com os olhos.
11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda
Não determinado - Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/
GHS]
Irritação/corrosão
Não determinado - Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Sensibilização
Não determinado - Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Mutagenecidade
Não é aplicável.
Carcinogenicidade
Não é aplicável.
Toxicidade à reprodução
Não determinado - Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/
GHS]
Teratogenicidade
Não é aplicável.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas
Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita.
Não permita o contato com canos ou cursos de água.
O produto não é classificado como perigoso pela Regulamentação (CE) 1272/2008, conforme alterada.
12.1 Toxicidade
Não disponível.
12.2 Persistência e degradabilidade
Não disponível.
12.3 Potencial bioacumulativo
Nome do Produto/
Ingrediente

LogPow

BCF

Potencial

Mineral Oil

>6

-

alta

12.4 Mobilidade no solo
Coeficiente de Partição
Solo/Água (KOC)

: Não disponível.

Mobilidade

: Não disponível.

12.5 Resultados das avaliações do tereftalato de polibutileno (PBT) e das substâncias muito persistentes e
bioacumulativas (vPvB)
PBT

: Não é aplicável.

vPvB

: Não é aplicável.

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 12: Informações ecológicas
12.6 Outros efeitos
adversos

: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final
Não permita o contato com canos ou cursos de água.
Eliminar de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.
Se este produto for misturado com outros resíduos, o código do resíduo original pode deixar de ser aplicável e outro
código deve ser atribuído.
Para mais informações entre em contato com a autoridade local responsável por resíduos.
13.1 Métodos de tratamento dos resíduos
Produto
Métodos de eliminação

: A geração de resíduo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deve obedecer as
exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de
resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Descarte o
excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no
controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para
o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das
autoridades locais.

Embalagem
Métodos de eliminação

European Waste
Catalogue (EWC):
Precauções especiais

: A geração de resíduo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. O
pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão
ser considerados quando a reciclagem não for viável.
: 08 03 13 resíduos de tintas, não abrangidos em 08 03 12
: Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de
segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

Não regulado.

Não regulado.

Não regulado.

Não regulado.

14.2 Denominação Não regulado.
da ONU
apropriada para o
embarque

Não regulado.

Não regulado.

Não regulado.

14.3 Classe(s) de
risco para o
transporte

Não regulado.

Não regulado.

Não regulado.

Não regulado.

14.4 Grupo de
embalagem

-

-

-

-

14.5 Perigo ao
meio ambiente

Não.

Não.

Não.

Não.

Informações
adicionais

-

-

-

-

14.1 Número ONU

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 14: Informações sobre transporte
14.6 Precauções
especiais para o
usuário

Transporte nas dependências do usuário: transporte sempre em recipientes fechados,
seguros e mantidos na vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão
cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

14.7 Transporte em grande
volume de acordo com o
anexo do MARPOL 73/78 e
do código IBC (Contêiner
intermediário para carga a
granel (IBC-Intermediate
Bulk Container)

: Não disponível.

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações
15.1 Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou
misturas
Regulamento da UE (CE) No. 1907/2006 do Registros, Avaliações, Autorizações e Restrições (REACH)
Anexo XIV - Lista de substâncias sujeitas à autorização
Substância que causa alta preocupação
Nenhum dos componentes está listado.
Anexo XVII - Restrições
: Não é aplicável.
de fabricação, colocação
no mercado e uso de
determinadas
substâncias perigosas,
misturas e artigos
Outras regulamentações da UE
Uso industrial

15.2 Avaliação da
Segurança Química

: Os dados constantes nesse MSDS não representam uma avaliação dos riscos nas
condições de trabalho do usuário, conforme exigido pela legislação sanitária e de
segurança de trabalho. As exigências das autoridades de saúde e a legislação
sobre segurança do trabalho se aplicam ao manuseio desse produto pelo usuário.
:
Este produto contém substâncias para as quais as Avaliações de Segurança
Química ainda são requeridas.

SEÇÃO 16: Outras informações
Código CEPE

: 8

Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.
Abreviaturas e acrônimos
: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem
[Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RRN = REACH Número de Registro
Texto completo das
: H304
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
declarações H abreviadas
Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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SEÇÃO 16: Outras informações
Texto completo das
classificações [CLP/GHS]

: Asp. Tox. 1, H304

PERIGO POR ASPIRAÇÃO - Categoria 1

Texto completo das frases
R abreviadas

: R65- Novico: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
R66- Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

Texto completo das
classificações [DSD/DPD]

: Xn - Nocivo

Data de impressão

: 1/12/2015.

Data de lançamento/ Data
da revisão

: 12/17/2014.

Data da edição anterior

: 12/1/2014.

Versão

: 10

Observação ao Leitor
As informações constantes desta FISPQ são baseadas no nosso estado do conhecimento e na legislação
atual. O produto não deve ser utilizado para outros fins que não os especificados na seção 1 sem primeiro
se obter instruções de manuseio por escrito. Cabe sempre ao usuário a responsabilidade de tomar todas as
medidas necessárias de forma a cumprir as exigências expressas nos regulamentos e legislação locais. A
informação constante desta FISPQ tem o propósito de ser uma descrição dos requisitos de segurança do
nosso produto. Ela não deve ser considerada uma garantia das propriedades do produto.

Anexo

Data de lançamento

: 17 Dezembro, 2014
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