Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico - FISPQ
Produto: PRETO TIAJET TS ULTRA
Data: 01/05/2016
01 – Identificação do Produto e da Empresa
· PRODUTO

Versão: 2.0 (anula e substitui versões anteriores)

PRETO TIAJET TS ULTRA

· Identificações relevantes das utilizações de substância ou
mistura e utilizações desaconselhadas
· A utilização correta

Tinta à base de água para impressão em papel e posterior
transferência para tecido de poliéster.

· FORNECEDOR
· Nome

Aupicor Química Ltda.

· Endereço

Rua Emílio Wachholz, 151 – CEP: 89107-000 – Pomerode/SC –
Brasil.

· Fone/Fax

(47) 3387 – 0273

· Home Page

www.aupicor.com.br

02 – Identificação de Perigos
· Classificação da substância ou mistura
· Classificação de acordo com o Regulamento (EC) nº
1272/2008

· Classificação de acordo com a Diretriz 67/548/EEC ou da
Diretriz 1999/45/EC
· Informação relativa aos perigos para o homem e o ambiente

· Sistema de classificação

GHS07
Skin Sens. 1 H317 Pode causar uma reação alérgica na pele.

Xi; Sensibilização
R43: Pode causar sensibilização em contato com a pele.
O produto deve ser identificado com base no método de avaliação
da “União Européia de Classificação Geral de Preparações" na
última versão em vigor.
A classificação está de acordo com as últimas edições das listas da
União, e prorrogada pela empresa e dados da literatura.

· Os elementos de classificação
· Identificação de acordo com as orientações da União Européia

Observar as normas gerais de segurança ao manusear produtos
químicos.
O produto foi classificado de acordo com os métodos de cálculo da
União Européia de Classificação Geral de Preparações, nos termos
da última versão em vigor.

· Código de letra e designação de perigo do produto
Xi Irritante
· Perigos determinantes nos componentes de rotulagem

Corante mono azóico.

· Frases de risco

43 Pode causar sensibilização em contato com a pele.

· Frases de segurança

23 Não respirar os vapores.
24/25 Evitar o contacto com a pele e os olhos.
37 Usar luvas adequadas.
60 Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como
resíduos perigosos.

· Outros perigos
· Resultados da avaliação PBT e vPvB
· PBT
· vPvB
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Não aplicável.
Não aplicável.
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03 – Composição e Informações sobre os Ingredientes
· Caracterização Química

Misturas.

· Componentes perigosos
CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5

Glicerina

10-25%

Corante Mono azóico
ELINCS: 435-600-5

Xi R36/37/38;

Xi R43;

F R11

1-2.5%

Flam. Sol. 1, H228;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens.1, H317; STOT SE 3, H335
04 – Medidas de Primeiros Socorros
· Descrição das medidas de primeiros socorros
· Informações gerais
· Após inalação
· Após contato com a pele
· Após contato com os olhos
· Após ingestão
· Informações para o médico
· Os sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto
tardio
· Recomendação médica de emergência e cuidados especiais

Em caso de dúvida, quando os sintomas persistirem, procurar
cuidados médicos. Nunca dê nada pela boca a uma
pessoa inconsciente.
Entrada de ar fresco.
Não utilizar solventes ou diluentes.
Remova a roupa contaminada.
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar bem.
Lavar os olhos abundantemente com água por 15 minutos. Procure
um médico se a irritação persistir.
Manter-se em repouso.
Não induzir o vômito; pedir ajuda médica imediatamente.
Nenhuma informação relevante disponível.
Nenhuma informação relevante disponível.

05 – Medidas de Combate a Incêndios
· Meios de extinção
· Meios de extinção apropriados
· Meios de extinção não apropriados
· Perigos específicos causados pela substância ou mistura
· Recomendações para bombeiros
· Equipamentos de proteção
· Outras informações
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CO2, pó ou spray de água. Combater os fogos maiores com jato de
água ou espuma resistente ao álcool.
Água em jato.
É possível ocorrer a formação de gases tóxicos
aquecimento ou em caso de incêndio.

durante o

Utilizar aparelho de proteção respiratória.
Coletar a água contaminada separadamente. Ela não deve entrar
no sistema de esgoto.
Refrigere os recipientes em perigo com água pulverizada.
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6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento
· Precauções pessoais, equipamentos de proteção e
procedimentos de emergência
· Precauções ambientais

· Métodos e materiais para contenção e limpeza

· Referência para outras seções

07 – Manuseio e Armazenamento
· Manipulação
· Precauções para manuseio seguro
· Informações sobre o fogo – e proteção contra explosão
· Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais
incompatibilidades
· Armazenamento
· Exigências para depósitos e recipientes

· Outras informações sobre condições de armazenagem
· Utilizações finais específicas
08 – Controles de Exposição e Proteção Individual
· Informações adicionais sobre facilidades técnicas
· Os parâmetros de controle
· Ingredientes com limite de valores que exigem monitoramento
no local de trabalho

Versão: 2.0 (anula e substitui versões anteriores)

Certifique-se de uma ventilação adequada.
Não permita que penetre na canalização/águas superficiais ou
subterrâneas.
Informar as autoridades competentes em caso de infiltração em
linhas de água ou esgotos.
Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, diatomite,
serrim).
Enviar para recuperação ou disposição em recipientes adequados.
Tratar as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o
item 13.
Evite o uso de solventes.
Ver Seção 7 para obter informações sobre o manuseio seguro.
Ver Seção 8 para obter informações sobre equipamento de
proteção pessoal.
Consulte a Seção 13 para informações sobre descarte.

Não são necessárias precauções especiais se usado corretamente.
Não são necessárias medidas especiais.

A temperatura ideal de armazenamento: 10 - 30°C.
Armazenar em local fresco.
Use somente recipientes especificamente projetado para essa
substância/produto.
Guarde em local fresco e seco em recipientes bem fechados.
Proteger do calor e da luz solar direta.
Não há mais informações relevantes disponíveis.

Não existem outras informações, ver Seção 7.
56-81-5 Glicerina
WEL – Valor limite: 10 mg/m

3

· Controle da exposição
· Equipamentos de proteção individual
As medidas usuais de precaução devem ser respeitadas
manuseamento de produtos químicos.
Evitar o contacto prolongado com a pele.
· As medidas de proteção e higiene

Limpar a pele cuidadosamente após manusear o produto.
Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado e sujo.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Não comer ou beber durante o trabalho.

· Proteção respiratória
· Proteção das mãos
· Proteção dos olhos
· Proteção da pele e do corpo

Página 3 de 7

Não obrigatória.
Luvas de proteção.
Óculos de segurança.
Vestuário adequado para proteção no trabalho.

no
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09 – Propriedades Físico-Químicas
· Informações sobre as propriedades básicas físico-químicas
· Informações gerais
· Aparência
· Forma

Líquida.

· Cor

Preta.

· Odor

Fraco.

· Limite de percepção de odor

Não determinado.

· Valor de pH à 20ºC

8

· Mudança do estado
· Ponto/intervalo de fusão

Indeterminado.

· Ponto/intervalo de ebulição

100ºC

· Ponto de inflamação

> 100ºC

· Inflamabilidade (sólido, gasoso)

Não aplicável.

· Temperatura de ignição

> 350ºC

· Temperatura de decomposição

Não determinado.

· Auto-inflamabilidade

Não determinado.

· Perigo de explosão

O produto não apresenta risco de explosão.

· Limites de explosividade
· Inferior

Não aplicável.

· Superior

Não aplicável.

· Pressão de vapor a 20ºC

23 hPa

· Densidade a 20ºC

1.1 g/cm

3

· Densidade relativa

Não determinado.

· Densidade de vapor

Não determinado.

· Taxa de evaporação

Não determinado.

· Solubilidade/ miscibilidade
· Em água
· Coeficiente de separação (n-octanol/água)

Miscível.
Não determinado.

· Viscosidade
· Viscosidade a 20ºC

3 a 6 cps

· Viscosidade

Não determinado.

· Outras informações
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Nenhuma outra informação relevante disponível.
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10 – Estabilidade e Reatividade
· Reatividade
· Estabilidade química
· Decomposição térmica/condições a evitar

· Possibilidade de reações perigosas

Estável nas condições de armazenamento e manuseio.
Não se conhecem reações perigosas se usadas de acordo com as
especificações.

· Condições a evitar
· Materiais incompatíveis
· Produtos perigosos da decomposição

Nenhuma outra informação relevante disponível.
Oxidantes fortes.
Em caso de incêndio, os óxidos e carbono e nitrogênio são os
principais gases de combustão.

11 – Informações Toxicológicas
· Informações sobre os efeitos toxicológicos
· A toxicidade aguda
· Sensibilização

É possível sensibilização através do contato com a pele.
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de

· Informações toxicológicas adicionais

cálculo da União Européia de Classificação Geral de Preparações, na
última versão: irritante.

· Notas gerais

Não há dados experimentalmente disponíveis na preparação do
mesmo.

12 – Informações Ecológicas
· Toxicidade
· Toxicidade aquática
· Persistência e degradabilidade

Nenhuma informação relevante disponível.
Nenhuma informação relevante disponível.

· Comportamento em sistemas ambientais
· O potencial de bioacumulação
· A mobilidade no solo

Nenhuma informação relevante disponível.
Nenhuma informação relevante disponível.

· Informações ecológicas adicionais
· Notas gerais

Atualmente não existem avaliações ecotoxicológicas.
Não deixar chegar às águas subterrâneas, cursos de água ou
esgotos.

· Resultados da avaliação PBT e vPvB
· PBT
· vPvB
· Outros efeitos adversos
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Não aplicável.
Não aplicável.
Nenhuma outra informação relevante disponível.
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13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição
· Métodos de tratamento de resíduos
· Recomendação

Os resíduos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos
locais.

· Embalagens contaminadas
· Recomendação

As embalagens contaminadas podem ser recicladas após uma
limpeza adequada.
As embalagens que não possam ser limpas devem ser eliminadas
da mesma forma que o produto.

14 – Informações sobre Transporte
· Férrea/ rodoviária (RID/ADR)
· Classe ADR/RID

-

· Via marítima (código IMO/IMDG)
· Classe IMDG

-

· Poluente marinho

Não.

· Via aérea (OACI/IATA - DGR)
· Classe OACI/IATA

-

• UN "Regulamento Modelo"

-

• Precauções especiais para o usuário

Não aplicável.

• Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL73/78 e
o Código IBC

Não aplicável.

15 – Informações sobre Regulamentação
· Segurança, regulamentos sanitários e ambientais / legislação
específica para a substância ou mistura
· Rótulo de acordo com a União Européia (EU)

Observar as normas gerais de segurança ao manusear produtos
químicos.
O produto foi classificado de acordo com os métodos de cálculo da
“União Européia de Classificação Geral de Preparações”, nos termos
da última versão em vigor.

· Código de letra e de designação de perigo do produto
· Perigos determinantes nos componentes de rotulagem
· Frases de risco
· Frases de segurança

· Avaliação de segurança química
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Xi Irritante
Corante mono azóico.
43 Pode causar sensibilização em contato com a pele.
23 Não respirar os vapores.
24/25 Evitar o contato com a pele e os olhos.
37 Usar luvas adequadas.
60 Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como
resíduos perigosos.
Uma avaliação da segurança química não foi realizada.
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16 – Outras Informações
As informações aqui contidas relacionam-se somente ao material
específico identificado. A empresa acredita que tais informações são
acuradas e confiáveis até a data desta FISPQ. Elas foram elaboradas de
boa féÉ chamada a atenção dos utilizadores sobre os riscos encontrados
eventualmente, quando um produto é utilizado para outros fins que não
aqueles que se conhecem. É de inteira responsabilidade do utilizador a
pomada de prescrições ligadas à utilização do produto. O conjunto das
regulamentações mencionadas tem simplesmente como alvo ajudar o
utilizador a cumprir as obrigações que lhe incubem, quando da utilização
de produto químico. O utilizador não está isento de cumprir outras
obrigações legais acerca do armazenamento e da utilização do produto,
além das mencionadas pelas quais ele é o único responsável.
H228 Sólidos inflamáveis.
H315 Causa irritação na pele.
H317 Pode causar uma reação alérgica na pele.
H319 Causa irritação ocular grave.
· Frases relevantes

H335 Pode causar irritação das vias respiratórias.
R11 Altamente inflamável.
R36/37 Irritante para os olhos e vias respiratórias.
R36/37/38 Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele.
ADR: Accord européen sur le transporte des marchandises dangereuses
par
Route
(Acordo
Europeu
relativo
ao
Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
RID: Règlement concernant le transporte internacional dangereuses des
marchandises
par
chemin
de
fer
(Regulamento
sobre
ao transporte internacional de mercadorias perigosas)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

· Abreviaturas e siglas

IATA: International Air Transport Association (Associação Internacional de
Transporte Aéreo)
IATA-DGR: Regulamentos de Mercadorias Perigosas pelo "International
Air Transport Association (IATA)
ICAO:
Organização
Internacional
da
Aviação
Civil
ICAO-TI: Instruções Técnicas pela "Organização da Aviação Civil
Internacional (ICAO)
GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem
de Produtos Químicos
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