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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

LOT

1.1. Identificador do produto

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura

Agentes de soldagem, agente fundente

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHCompanhia:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Estrada:

D-64293 DarmstadtLocal:

Telefone: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Pessoa de contato): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Divisão de contato:

 +49(0)6131/192401.4. Número de telefone de 

emergência:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Categorias de perigo:

Toxicidade aguda: Acute Tox. 2

Toxicidade reprodutiva: Repr. 1A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: STOT RE 1

Perigoso para o ambiente aquático: Aquatic Acute 1

Perigoso para o ambiente aquático: Aquatic Chronic 1

Frases de perigo:

Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

Pode afectar os órgãos (sistema nervoso central, rins) após exposição prolongada ou repetida (inalação, 

ingestão).

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinadores de perigo para o rótulo
Chumbo

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os órgãos (sistema nervoso central, rins) após exposição prolongada ou 

repetida (inalação, ingestão).

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Advertências de perigo
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Recomendações de prudência

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P284 Usar proteção respiratória.

EUH201 Contém chumbo. Não utilizar em superfícies que possam ser mordidas ou chupadas por 

crianças.

Identificação diferenciada de misturas especiais

Não existe informação disponível.

2.3. Outros perigos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

QuantidadeNome químicoN.º CAS

N.º CE N.º de índice N.º REACH

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Estanho 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Chumbo 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Prata 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Cobre - 0-2,5%

231-159-6

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

Conselhos adicionais

Ter em atenção: TRGS 505 (Chumbo.)

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Este produto contém substâncias ou preparados perigosos, que devem ser libertados sob condições de uso 

normais ou razoavelmente previsíveis.

Recomendação geral

Inalar ar fresco. Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico.

Se for inalado

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 

Após o contacto com o produto fundido, arrefecer rapidamente com água a parte da pele atingida. 

Não retirar o produto slidificado da pele.

No caso dum contacto com a pele
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No caso de o produto atingir os olhos, lavar de imediato com muita água durante pelo menos 5 minutos, 

mantendo o olho aberto. Sucessivamente consultar um oftalmologista.

No caso dum contacto com os olhos

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. Provocar vómito se 

a vítima está consciente. Procurar imediatamente conselho médico.

Se for engolido

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio, utilizar areia, terra, pó extintor ou espuma. Nunca utilizar água.

Meios de extinção adequados

Jacto de água.

Meios de extinção inadequados

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Óxidos de chumbo. Gases/vapores, tóxico.

Utilizar aparelho respiratório autónomo e uma combinação de protecção contra as substâncias químicas.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Precipitar gases/vapores/névoa com jato de agua em spray. Recolher separadamente a água contaminada 

usada na extinção. Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

usar equipamento de protecção pessoal. Prover de uma ventilação suficiente. Evitar formação de pó. 

Não respirar as poeiras. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.
6.2. Precauções a nível ambiental

Recolher mecanicamente. Evitar formação de pó. 

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Não existe informação disponível.

6.4. Remissão para outras secções

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. 

Não respirar as poeiras.

Recomendação para um manuseamento seguro

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Guardar fechado à chave. 

Armazenar em local acessível apenas a pessoal autorizado. Manter o recipiente num local bem ventilado.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Não armazenar juntamente com: Ácido nítrico. 

Recomendações para armazenagem conjunta
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Conservar em lugar fresco e ao abrigo de ácidos.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Lista de valores limite de exposição

Categoriaf/cm³mg/m³ppmSubstânciaN.º CAS Origem

8 h-Chumbo metálico7439-92-1 0,15

8 h-Cobre (fumos)7440-50-8 0,2

8 h-Estanho (compostos inorgânicos em Sn)- 2

8 h-Prata (Metal)7440-22-4 0,1

8.2. Controlo da exposição

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. 

Não respirar as poeiras.

Controlos técnicos adequados

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. 

Protecção preventiva da pele através de creme protector. 

No fim do trabalho lavar as mãos e cara. 

Não comer nem beber durante a utilização. 

Evitar todo o contacto com os olhos e com a pele.

Medidas de higiene

Usar luvas de protecção.

Protecção das mãos

Usar vestuário de protecção adequado.

Protecção da pele

Usar protecção respiratória adequada. (P1,P2)

Semi-máscara ou quarto de máscara: concentração máxima de uso para substâncias com limites de 

exposição: Filtro P1 até ao máximo de 4 vezes o limite de exposição; Filtro P2 até ao máximo de 10 vezes o 

limite de exposição; Filtro P3 até ao máximo de 30 vez.

Protecção respiratória

claro prateado

sólidoEstado físico:

Cor:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

como: resina.Odor:

Método

Mudanças do estado de agregação

144 - 325 °CPonto de fusão:

não determinadoPonto de ebulição inicial e intervalo de 

ebulição:
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80 °CPonto de amolecimento:

não explosivo.

Perigos de explosão

Pressão de vapor:

  (a 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Densidade (a 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Outras informações

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química

Não existe informação disponível.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não existe informação disponível.

Decomposição térmica: None under normal use.

10.4. Condições a evitar

Agentes oxidantes, forte. 

Ácido, concentrado

10.5. Materiais incompatíveis

 No processo de evaporação: : Óxido de chumbo

10.6. Produtos de decomposição perigosos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

ATEmix calculado

ATE (por inalação aerosol) 0,063 mg/l

Nome químicoN.º CAS

FonteEspéciesDoseVia de exposição Método

7439-92-1 Chumbo

por inalação aerosol CL50 0,1 mg/l

7440-22-4 Prata

RatazanaDL50 10000 

mg/kg
oral

Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução
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Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não 

são preenchidos.

Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Pode afectar os órgãos (sistema nervoso central, rins) após exposição prolongada ou repetida (inalação, 

ingestão).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Experiências tiradas da prática

Observações diversas

Efeito irritante na pele:   

Efeito irritante dos olhos:

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

N.º CAS Nome químico

[h] | [d]Toxicidade aquática Dose FonteEspécies Método

Chumbo7439-92-1

Toxicidade aguda para 

peixes

96 hCL50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Truta arco-íris)

Toxicidade aguda para 

crustáceos

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex (pulga 

de água)

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

Não existe informação disponível.

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação disponível.

Não existe informação disponível.

12.6. Outros efeitos adversos

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

170407 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DE DEMOLIÇÃO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS DE 

LOCAIS CONTAMINADOS); Metais (incluindo ligas metálicas); misturas de metais

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

Eliminação das embalagens contaminadas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
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Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos 

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis.
14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

simPERIGOSO PARA O AMBIENTE: 

No information available.Disparador de perigo:

14.6. Precauções especiais para o utilizador

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
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15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 63: Chumbo

Informação regulatória nacional

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, 

relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à 

ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva 

regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a 

melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas). Respeitar 

as restrições de ocupação relativas a mulheres em idade de gestação.

Limitações ocupação de pessoas:

2 - Perigo para a água.Contaminante da água-classe (D):

15.2. Avaliação da segurança química

Para esta substância não foi realizada qualquer avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 14.

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H373 Pode afectar os órgãos (sistema nervoso central, rins) após exposição prolongada ou 

repetida (inalação, ingestão).

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH201 Contém chumbo. Não utilizar em superfícies que possam ser mordidas ou chupadas por 

crianças.

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

Esta informação é baseada no nível actual do seu conhecimento. Contudo esta não implica garantias das 

propriedades do produto nem estabelece quaisquer direitos legais contratuais.

Outras informações

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados 

de segurança correspondente do subempreiteiro.)
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