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

X60 - A

1.1. Identificador do produto

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

Utilização da substância ou mistura

Adhesives, selantes 

Polimerização. - Catalisador.

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

Endereço eletrónico: info@de.hbm.com

Endereço eletrónico (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:

Sensibilização respiratória/cutânea: Skin Sens. 1A

Toxicidade reprodutiva: Repr. 1A

Frases de perigo:

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Pode afectar o nascituro.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinadores de perigo para o rótulo
Ftalato de diciclo-hexilo

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H360D Pode afectar o nascituro.

Advertências de perigo

Recomendações de prudência

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

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

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
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P405 Armazenar em local fechado à chave.

Risco de uma explosão de pó.

2.3. Outros perigos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Polímero acrílico baseado em metacrilato de metilo com agente de extensão inorgânico

Informação sobre a mistura

Caracterização química

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]

84-61-7 Ftalato de diciclo-hexilo 0,5-1,5%

201-545-9

Repr. 1, Skin Sens. 1A; H360D H317

94-36-0 peróxido de dibenzoílo; peróxido de benzoílo 0,5-1,5 %

202-327-6 617-008-00-0

Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317

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

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalar ar fresco. Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível 

mostrar-lhe o rótulo).

Se for inalado

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

No caso dum contacto com a pele

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

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

Adequar as medidas de extinção ao local. Dióxido de carbono (CO2). Pó extintor. Jacto de água pulverizador. 

Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: espuma resistente ao álcool.

Meios de extinção adequados

Jacto de água.

Meios de extinção inadequados
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incendio podem formar-se: Monóxido de carbono Dióxido de carbono. Organische 

Zersetzungsprodukte

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

Prover de uma ventilação suficiente. Evitar formação de pó. Não respirar as poeiras. Evitar o contacto com a 

pele, os olhos e o vestuário. usar equipamento de protecção pessoal.

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

Recolher mecanicamente. 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

Protecção individual: ver secção 8

6.4. Remissão para outras secções

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar: Acumulações de poeira 

Evitar formação de pó.

Conselhos adicionais

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

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-Peróxido de benzoilo94-36-0 5

8.2. Controlo da exposição

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. 

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis.

Controlos técnicos adequados
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Protecção preventiva da pele através de creme protector.

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. 

No fim do trabalho lavar as mãos e cara. 

Não comer nem beber durante a utilização.

Medidas de higiene

Óculos de protecção herméticos.

Protecção ocular/facial

No manuseamento de substâncias químicas só devem ser usadas luvas de protecção contra produtos 

químicos com marca CE seguida do código composto por quatro dígitos. DIN EN 374  

As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da 

quantidade de substâncias perigosas. 

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações 

especiais.

 Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. 

Tipo de luvas adequado: NBR (Borracha de nitrilo). 

Espessura do material das luvas: >= 0,4 mm

Protecção das mãos

Usar vestuário de protecção adequado.

Protecção da pele

Recomendação: Usar protecção respiratória adequada. 

Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção 

respiratória.

Protecção respiratória

esbranquiçado

PóEstado físico:

Cor:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

inodoroOdor:

Método

Mudanças do estado de agregação

~ 110 °CPonto de amolecimento:

>215 °CPonto de inflamação:

Risco de formação de uma mistura explosiva ar-pó.

Perigos de explosão

não determinadoPressão de vapor:

não determinadoPressão de vapor:

Densidade (a 20 °C): aprox. 2 g/cm³

Densidade aparente (a 20 °C): 700-750 kg/m³

Hidrossolubilidade: não determinado

Solubilidade noutros dissolventes

 A componente polímera é solúvel em: hidrocarbonetos. cetona. éster

não determinadoCoeficiente de partição:

não determinadoDensidade de vapor:

Velocidade de evaporação: não determinado

9.2. Outras informações

Não existe informação disponível.
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química

Não existe informação disponível.

Proteger dos raios solares directos.

10.4. Condições a evitar

Agentes redutores. Agentes oxidantes, forte.

10.5. Materiais incompatíveis

Possível em vestígios: > 150°C:

- Gases/vapores, irritante. 

- Metacrilato de metilo.

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.

Irritação ou corrosão

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

Efeitos sensibilizantes

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. (peróxido de dibenzoílo; peróxido de benzoílo; Ftalato de 

diciclo-hexilo)

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Pode afectar o nascituro. (Ftalato de diciclo-hexilo)

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.

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

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

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

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

Perigo de aspiração

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

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade aguda 

Tóxicidade aquática, Nocivo para peixes. LC50: Poecilia reticulata (Guppy).      

Tóxicidade aquática,  EC50: Daphnia pulex (pulga de água).    

Tóxicidade aquática, Toxicidade para outras plantas/organismos aquáticos. EC50 Pseudokirchneriella 

subcapitata.

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.
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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

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.

Conselhos adicionais

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

080112 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE 

REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS 

DE IMPRESSÃO; Resíduos do FFDU e da remoção de tintas e vernizes; resíduos de tintas e 

vernizes, não abrangidos em 08 01 11

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

Eliminação das embalagens contaminadas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

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.
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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

nãoPERIGOSO PARA O AMBIENTE: 

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não existe informação disponível.

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

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

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 30: Ftalato de diciclo-hexilo

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).

Limitações ocupação de pessoas:

1 - Fraco perigo para a águaContaminante da água-classe (D):

15.2. Avaliação da segurança química

Foi realizada uma avaliação da segurança química para esta substância.

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 2,3,6,7,9,10,11,12,15.

H241 Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H360D Pode afectar o nascituro.

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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