
 

Enviado para:   

 

Nome do produto: 

Número de índice: 
Código de stock:  

Utilização / descr. do produto: 

Identificação da empresa: 

 

Perigos principais: 

 
Ingredientes: 

 

Contacto com a pele: 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

01-005-800-PR 

RS 473-427 

Cola acrílica estrutural com base em (met)acrilatos. 

Amidata 

Address Line 1 

Address Line 2 

Address Line 3 

Address Line 4 

Address Line 5 

Address Line 6  

Tel:  

Fax: 

    

 

Provoca queimaduras. Irritante para as vias respiratórias.  

 

OXA-ALIPHATIC METHACRYLATE ESTER  25-50% 

EINECS: proprietary   CAS: proprietary    

[Xi] R36/37/38 

ALIPHATIC METHACRYLATE ESTER  12-25% 

EINECS: proprietary   CAS: proprietary    

[Xi] R36/37/38 

ACIDO ACRILICO  3-6% 

EINECS: 201-177-9   CAS: 79-10-7    

[-] R10;  [Xn] R20/21/22;  [C] R35;  [N] R50 

ACIDO METACRILICO  3-6% 

EINECS: 201-204-4   CAS: 79-41-4    

[Xn] R21/22;  [C] R35 

HIDROPEROXIDO DE A,A-DIMETILBENZILO  <1% 

EINECS: 201-524-7   CAS: 80-15-9    

[O] R7;  [Xn] R21/22;  [T] R23;  [C] R34;  [Xn] R48/20/22;  [N] R51/53 

 

Pode ocorrer formação de vesículas. Na área de exposição a pele por apresentar-se com  

vermelhidão ou palidez. Pode ocorrer irritação ou dor no local de contacto. Se n ão for tratado  

imediatamente ocorrerá ulceração progressiva.  
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Publicado: 22/08/2008 

 

Contacto com os olhos: 

 
Ingestão: 

 
Inalação: 

 

Contacto com a pele: 

 

Contacto com os olhos: 

 
Ingestão: 

 
Inalação: 

 

Meios de extinção: 

 
Perigos da exposição: 

 

Protecção dos bombeiros: 

 

Precauções pessoais: 

 

Precauções ambientais: 

Procedimentos de limpeza: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

Pode causar dor intensa. Pode provocar irritação e congestão. Os olhos podem lacrimejar  

abundantemente. Podem ocorrer queimaduras da córnea. Pode causar lesões permanentes.  

Podem aparecer queimaduras corrosivas em volta dos lábios. Pode haver uma sensação  

dolorosa e vermelhidão da boca e da garganta. Podem ocorrer náuseas e dores de estômago.  

Pode ocorrer irritação da garganta associada a uma sensação de aperto no peito.  

 

Retirar imediatamente todo o vestuário e calçado contaminado, a não ser que esteja colado à  

pele. Se a substância permanecer ainda na pele, molhar a pele afectada com muita água  

corrente durante pelo menos 10 minutos. Lavar imediata com sabão e água. Levar para o  

hospital caso apresente queimaduras ou sintomas de envenenamento. Se a irritação persistir, 

obtenha assistência médica.  

Lavar os olhos com água corrente durante 15 minutos. Levar para o hospital para consultar um  

especialista.  

Não induzir o vómito. Lavar a boca com água. Dar a beber 1 copo de água de 10 em 10  

minutos. Levar para o hospital o mais rapidamente possível.  

Retirar a vítima da área de exposição salvaguardando ao mesmo tempo a sua própria  

segurança. Se a respiração se tornar ruidosa, aplique oxigénio à vítima, se disponível,  

mantendo esta sentada. Consulte um médico.  

 

Espuma resistente a álcoois. Pó químico. Dióxido de carbono. Usar água pulverizada para  

arrefecer os recipientes.  

Corrosivo. Por combustão emite fumos tóxicos de dióxido de carbono e de monóxido de  

carbono. Por combustão emite fumos tóxicos de óxidos de enxofre. Por combustão emite fumos  

tóxicos de óxidos de azoto. Por combustão emite fumos tóxicos de cloreto de hidrogénio /  

fosgénio.  

Usar equipamento respiratório autónomo. Usar vestuário de protecção para evitar o contacto  

com a pele e os olhos.  

 

Evacuar imediatamente a área. Assinalar a área contaminada e impedir o acesso a pessoal não  

autorizado. Eliminar todas as fontes de ignição. Não pôr em prática nenhuma medida sem  

utilizar o vestuário de protecção adequado # consultar a secção 8 da FDS. Virar para cima o  

lado do recipiente onde se encontra a fuga, para impedir a fuga do l íquido.  

Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Construir diques para conter o derrame.  

Absorver com terra ou areia seca. Transferir para um recipiente de recolha rotulado que possa  

ser fechado, para eliminação por método apropriado.  
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Publicado: 22/08/2008 

 

Requisitos de manuseamento: 

 
Condições de armazenamento: 

 
Embalagem adequada: 

 
Ingredientes: 

 
Medidas de ordem técnica: 

 
Protecção respiratória: 

 
Protecção das mãos: 

Protecção dos olhos: 

 
Protecção da pele: 

 
Estado físico: 

Cor: 

Cheiro: 
Velocidade de evaporação: 

Comburente: 

Solubilidade em água: 
Também solúvel em: 

Viscosidade: 

Viscosidade: 
Viscosidade, proba: 

Ponto de inflamação °C: 

Coef. part. n-octanol/água: 
Pressão de vapor: 

Densidade relativa: 

pH: 

 
Estabilidade: 

Condições a evitar: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

Evitar o contacto directo com a substância. Assegurar-se de que a área tem ventilação  

suficiente. Não manusear num espaço restrito.  

Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter afastado da acção directa da luz solar.  

Manter afastado de fontes de ignição. Manter o recipiente bem fechado.  

Polietileno. Não utilizar recipientes de alumínio. Não utilizar recipientes de aço.  

 

ACIDO METACRILICO 

TWA (limite de exp. 8 horas): 72 mg/m3   STEL (limite de exp. 15 min): 143 mg/m3    

Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Assegurar que foram tomadas todas as  

medidas técnicas mencionadas na secção 7 da FDS.  

Filtro de gás tipo A: (NE141). Em caso de emergência deve haver disponível equipamento  

respiratório autónomo.  

Luvas de neopreno. Luvas de butyl. Não use luvas de PVC. 

Oculos de segurança bem ajustados. Assegurar que o líquido de lavagem dos olhos está  

acessível.  

Vestuário de protecçao.  

 

Líquido  

Ouro pálido  

Odor um pouco forte de metacrilato. 

Insignificante  

Não comburente (segundo CE)  

Ligeiramente solúvel  

Acetona.  

Viscoso  

~22,000cPs 

Rotational viscometer  

>100 

<3 

~0.5mmHg @20oC 

~1.1 

~3-5 

 

Estável em condições normais.  

Calor. Luz solar directa. Fontes de ignição.  
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Matérias a evitar: 

Produtos de decomp. perigosos: 

 

Ingredientes: 

 

Ruta de exposição: 

 

Ingredientes: 

 
Mobilidade: 

Persistência e degradabilidade: 

Potencial de bioacumulação: 

Outros efeitos adversos: 

 

Operações de eliminação: 

 
Nota: 

 

• 

 

• 

 

• 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes. Free-radical initiators Cobre.  

Por combustão emite fumos tóxicos de dióxido de carbono e de monóxido de carbono. Por  

combustão emite fumos tóxicos de óxidos de enxofre. Por combustão emite fumos tóxicos de  

óxidos de azoto. Por combustão emite fumos tóxicos de cloreto de hidrogénio / fosgénio.  

 

ALIPHATIC METHACRYLATE ESTER 

ORL RAT LD50 >5000 mg/kg 

SKN GPG LD50 >5000 mg/kg 

ACIDO ACRILICO 

IPR RAT LD50 22 mg/kg 

ORL MUS LD50 830 mg/kg 

ORL RAT LD50 1250 mg/kg 

SCU MUS LD50 1590 mg/kg 

ACIDO METACRILICO 

ORL MUS LD50 1250 mg/kg 

ORL RAT LD50 1600 mg/kg 

HIDROPEROXIDO DE A,A-DIMETILBENZILO 

ORL MUS LDLO 5 gm/kg 

ORL RAT LD50 382 mg/kg 

SCU RAT LD50 382 mg/kg 

Consultar a secção 4 da FDS.  

 

OXA-ALIPHATIC METHACRYLATE ESTER 

FISH Pimephales promelas 96H LC50 (flow-throu 34.7 mg/l 

Não volátil. Mais pesado que a água.  

Biodegradável.  

Ausência de bioacumulação potencial.  

Ecotoxicidade insignificante.  

 

Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma empresa de eliminação  

especializada.  

Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos regionais ou  

nacionais relativos à eliminação.  
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ADR / RID 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 
Den. de exped. correcta: 

 
Rotulagem: 

 

IMDG / OMI 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 
Poluente marinho: 

Rotulagem: 

OACI / IATA 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 

Instruções de embalagem: 
Den. de exped. correcta: 

 
Rotulagem: 

 
Símbolos de perigo: 

 

Frases de risco: 

 
Frases de segurança: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

3265 

III 

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.S.A. (contains acrylic acid and  

2-methylpropenoic acid) 

8 

 

3265 

III 

. 

8 

 

3265 

III 

818(P&CA); 820(CAO) 

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains acrylic acid and 2-methylpropenoic  

acid) 

8 

 

Corrosivo. 

 

R34: Provoca queimaduras. 

R37: Irritante para as vias respiratórias. 

S23: Não respirar vapores. 

S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e  

consultar um especialista. 

S28: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água. 

S36/37/39: Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para os olhos / face  

adequados. 

S45: Em caso de acidente ou de indisposi ção, consultar imediatamente o médico (se possível  

mostrar-lhe o rótulo). 
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

Classe ADR: 

Código de class: 

Nº de identificação do perigo: 

Classe: 

PEm: 

Classe: 

8 

C3 

80 

8 

F-A,S-B 

8 
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Nota: 

 

Informações adicionais: 

 

Frases de risco de secção 3: 

 

Renúncia de responsabilidade: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part A 

 

As informações regulamentares fornecidas acima indicam apenas os principais regulamentos  

especificamente aplicáveis ao descrito na ficha de dados de segurança. Chama-se a atenção  

do utilizador para a possível existência de cláusulas adicionais que completam estes  

regulamentos. Consultar todos os regulamentos ou cláusulas locais, nacionais e internacionais  

aplicáveis.  

 

Esta ficha de segurança foi compilada tendo em conta os regulamentos do Reino Unido 

relativos a químicos (Hazard Information and Packaging for Supply) de 2002 (CHIP3), que 

implementam as directivas do Conselho 67/548/CE (directiva relativa a substâncias perigosas) 

e 99/45/CE (directiva relativa a preparações perigosas), bem como alterações subsequentes a 

ambas as directivas, e também a directiva relativa à elaboração de fichas de segurança 

91/155/CE e alterações subsequentes. 

Ficha de dados de segurança de acordo com a Regulamento (CE) no. 1907/2006. 

R36/37/38: Irritante para os olhos, vias respirat órias e pele. 

R10: Inflamável. 

R20/21/22: Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. 

R35: Provoca queimaduras graves. 

R50: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

R21/22: Nocivo em contacto com a pele e por ingestão. 

R7: Pode provocar incêndio. 

R23: Tóxico por inalação. 

R34: Provoca queimaduras. 

R48/20/22: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada  

por inalação e ingestão. 

R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo  

no ambiente aquático. 

As informações contidas nesta ficha de segurança foram obtidas a partir de várias fontes e 

foram consideradas exactas e actualizadas à data de publicação indicada. A Chemence Ltd. 

e/ou os seus agentes não aceitam qualquer responsabilidade pela utilização das informações 

contidas nesta ficha de segurança nem pela utilização, aplicação ou processamento do produto 

descrito na mesma. Os utilizadores devem estar atentos à possibilidade de perigos decorrentes 

da utilização incorrecta do produto.
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Enviado para:   

 

Nome do produto: 

Número de índice: 
Código de stock:  

Utilização / descr. do produto: 

Identificação da empresa: 

 

Perigos principais: 

 

Outros perigos: 

 
Ingredientes: 

 

• 

 

• 

 

• 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

01-005-703-PR 

RS 473-427 

Activador à base de solvente para Cola Acrílica Estrutural ST30  

Amidata 

Address Line 1 

Address Line 2 

Address Line 3 

Address Line 4 

Address Line 5 

Address Line 6 

Tel:  

Fax: 

    

 

Facilmente inflamável. Irritante para os olhos e pele. Tóxico para os organismos aquáticos,  

podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aqu ático. Nocivo: pode causar  

danos nos pulmões se ingerido. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos  

vapores.  

Pode formar mistura vapor-ar explosiva / inflamável durante a utilização.  

 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT  50-90% 

EINECS: 265-151-9   CAS: 64742-49-0    

[F] R11;  [Xi] R38;  [N] R51/53;  [Xn] R65;  [-] R67 

PROPANO-2-OL  1-3% 

EINECS: 200-661-7   CAS: 67-63-0    

[F] R11;  [Xi] R36;  [-] R67 

CONDENSATION REACTION PRODUCT OF BUTYRALDEHYDE AND ANILINE  25-50% 

EINECS: 270-109-8   CAS: 68411-20-1    

[Xi] R36 

NAFTENATO DE COBRE  <1% 

EINECS: 215-657-0   CAS: 1338-02-9    

[-] R10;  [Xn] R22;  [N] R50/53 
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Contacto com a pele: 

 

Contacto com os olhos: 
Ingestão: 

 

Inalação: 

 
Contacto com a pele: 

 

Contacto com os olhos: 

Ingestão: 

 

Inalação: 

 

Meios de extinção: 

 
Perigos da exposição: 

 
Protecção dos bombeiros: 

 

Precauções pessoais: 

 

Precauções ambientais: 

Procedimentos de limpeza: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

Pode ocorrer irritação e vermelhidão no local de contacto. Pode ocorrer absor ção através da  

pele, que origina sintomas semelhantes aos da inalação. Pode ocorrer absorção através da  

pele, que origina sintomas semelhantes aos da ingestão. O contacto frequente ou prolongado 

pode fragilizar a pele e, consequentemente, provocar dermatite. 

Pode provocar irritação e congestão. Os olhos podem lacrimejar abundantemente.  

Pode haver uma sensação dolorosa e vermelhidão da boca e da garganta. Podem ocorrer  

náuseas e dores de estômago. Pode provocar vómitos. A inalação de fumos pelo estômago  

pode originar sintomas semelhantes aos da inalação directa. A inalação para os pulmões pode 

provocar pneumonia química, podendo ser fatal. 

Pode ocorrer sonolência ou confusão mental.  

 

Retirar imediatamente todo o vestuário e calçado contaminado, a não ser que esteja colado à  

pele. Lavar imediata com sabão e água. Se a substância permanecer ainda na pele, molhar a  

pele afectada com muita água corrente durante pelo menos 10 minutos.  

Lavar os olhos com água corrente durante 15 minutos.  

Não induzir o vómito. Se a vítima estiver consciente, dar a beber 0,5 litros de água  

imediatamente. Se a vítima estiver inconsciente, verificar a sua respiração e aplicar respiração  

artificial, se necessário. Consulte um médico. Levar para o hospital o mais rapidamente  

possível.  

Retirar a vítima da área de exposição salvaguardando ao mesmo tempo a sua própria  

segurança. Se a vítima estiver inconsciente, verificar a sua respiração e aplicar respiração  

artificial, se necessário. Consulte um médico.  

 

Água pulverizada. Dióxido de carbono. Espuma resistente a álcoois. Pó químico. Não usar  

água. Usar água pulverizada para arrefecer os recipientes.  

Por combustão emite fumos tóxicos de dióxido de carbono e de monóxido de carbono. Por  

combustão emite fumos tóxicos de óxidos de azoto. Forma uma mistura vapor-ar explosiva.  

Usar equipamento respiratório autónomo. Usar vestuário de protecção para evitar o contacto  

com a pele e os olhos.  

 

Consultar a secção 8 da FDS quanto aos pormenores relativos à protecção pessoal. Eliminar  

todas as fontes de ignição. Virar para cima o lado do recipiente onde se encontra a fuga, para  

impedir a fuga do líquido.  

Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Construir diques para conter o derrame.  

Absorver com terra ou areia seca. Nos procedimentos de limpeza, não usar equipamento que  
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Requisitos de manuseamento: 

 

Condições de armazenamento: 

 

Embalagem adequada: 

 
Ingredientes: 

 

Medidas de ordem técnica: 

 
Protecção respiratória: 

 
Protecção das mãos: 

Protecção dos olhos: 

Protecção da pele: 

 
Estado físico: 

Cor: 
Cheiro: 

Velocidade de evaporação: 

Comburente: 
Solubilidade em água: 

Também solúvel em: 

Viscosidade: 
Viscosidade: 

Viscosidade, proba: 

Ponto/intervalo de ebulição °C: 

 

• 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

possa originar faíscas. Transferir para um recipiente de recolha rotulado que possa ser  

fechado, para eliminação por método apropriado.  

 

Evitar o contacto directo com a substância. Assegurar-se de que a área tem ventilação  

suficiente. Não manusear num espaço restrito. Evitar a formação ou propagação de névoas no  

ar. Proibido fumar. Ligar à terra todo o equipamento utilizado no manuseamento. Utilizar  

ferramentas que não originam faíscas.  

Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Manter  

afastado de fontes de ignição. Manter afastado da acção directa da luz solar. Evitar a  

acumulação de cargas electrostáticas nas proximidades. Assegurar que o equipamento de  

iluminação e o equipamento eléctrico não constituem fontes de ignição.  

Aço inoxidável. Vidro. Recipientes de alumínio.  

 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 

TWA (limite de exp. 8 horas): 250ppm    

PROPANO-2-OL 

TWA (limite de exp. 8 horas): 999 mg/m3   STEL (limite de exp. 15 min): 1250 mg/m3    

Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Assegurar que o equipamento de  

iluminação e o equipamento eléctrico não constituem fontes de ignição.  

Em caso de emergência deve haver disponível equipamento respiratório autónomo. Filtro de  

gás tipo A: (NE141).  

Luvas de butyl. Luvas impermeáveis.  

Oculos de segurança com anteparos laterais.  

Vestuário de protecçao.  

 

Líquido  

Castanho  

Parafínico leve. 

Rápida  

Não comburente (segundo CE)  

Insolúvel  

Acetona. Éter de petróleo.  

Não viscoso  

0.6 

Viscosidade cinemática 10-6 m2/s a 40ºC (ISO 3104/3105)  

80-99 
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7.  MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

8.  CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 

9.  PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
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Limites de inflam. %: inferior: 

superior: 

Ponto de inflamação °C: 

Coef. part. n-octanol/água: 

Auto-inflamabilidade °C: 

Pressão de vapor: 

Densidade relativa: 

pH: 

 

Estabilidade: 

Condições a evitar: 

Matérias a evitar: 

Produtos de decomp. perigosos: 

 

Ingredientes: 

 

Ruta de exposição: 

 

Ingredientes: 

 

Mobilidade: 

Persistência e degradabilidade: 

 

• 

 

• 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

~1 

~7 

-4 

>3 (est.) 

215 

5kPa@20C; 21kPa@50C 

~0.79 

n/e 

 

Estável em condições normais. Estável à temperatura ambiente.  

Fontes de ignição. Chamas. Calor. Superfícies quentes. Luz solar directa.  

Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.  

Por combustão emite fumos tóxicos de dióxido de carbono e de monóxido de carbono. Por  

combustão emite fumos tóxicos de óxidos de azoto.  

 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 

IHL  LC50 >5 mg/l 

ORL  LD50 >2000 mg/kg 

SKN  LD50 >2000 mg/kg 

PROPANO-2-OL 

IVN RAT LD50 1088 mg/kg 

ORL MUS LD50 3600 mg/kg 

ORL RAT LD50 5045 mg/kg 

SCU MUS LDLO 6 gm/kg 

NAFTENATO DE COBRE 

ORL MUS LD50 1897 mg/kg 

ORL RAT LD50 2 gm/kg 

Consultar a secção 4 da FDS.  

 

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 

ALGAE  96H LC50 >1, <10 mg/l 

BACTERIA  96H LC50 >1, <10 mg/l 

DAPHNIA  96H LC50 >1, <10 mg/l 

FISH  96H LC50 >1, <10 mg/l 

Flutua na água. Volátil. Facilmente absorvido pelo solo.  

Apenas ligeiramente biodegradável.  
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10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
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Potencial de bioacumulação: 

Outros efeitos adversos: 

 

Operações de eliminação: 

Eliminação de embalagem: 

 

Nota: 

 

ADR / RID 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 

Den. de exped. correcta: 

 
Rotulagem: 

 

IMDG / OMI 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 

Poluente marinho: 

Rotulagem: 

OACI / IATA 

Nº ONU: 

Grupo de embalagem: 

Instruções de embalagem: 

Den. de exped. correcta: 

 
Rotulagem: 

 

Símbolos de perigo: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

Bioacumulação potencial.  

Tóxico para os organismos aquáticos.  

 

D10 Incineraçao em terra.  

Após a drenagem, deixe ventilar num local seguro e afastado de fontes de ignição e calor. Tenha 

atenção aos vapores que permanecem nos tambores vazios e que podem entrar em ignição. 

Eliminar em aterro autorizado ou por outro método destinado a resíduos perigosos ou tóxicos.  

Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos regionais ou  

nacionais relativos à eliminação.  

 

1993 

II 

LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT;   

PROPAN-2-OL) 

3 

 

1993 

II 

. 

3 

 

1993 

II 

305(P&CA); 307(CAO) 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT;   

PROPAN-2-OL) 

3 

 

Facilmente inflamável. 

Perigoso para o ambiente. 

Nocivo. 
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

Classe ADR: 

Código de class: 

Nº de identificação do perigo: 

Classe: 

PEm: 

Classe: 

3 

F1 

33 

3 

F-E,S-E 

3 
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Frases de risco: 

 

Frases de segurança: 

 

Nota: 

 

Informações adicionais: 

 

Frases de risco de secção 3: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

R11: Facilmente inflamável. 

R36/38: Irritante para os olhos e pele. 

R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo  

no ambiente aquático. 

R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. 

S9: Manter o recipiente num local bem ventilado. 

S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni ção - Não fumar. 

S23: Não respirar  

S25: Evitar o contacto com os olhos. 

S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e  

consultar um especialista. 

S33: Evitar acumulação de cargas electrostáticas. 

S37: Usar luvas adequadas. 

S61: Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas / fichas de segurança. 

S62: Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e  

mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 

As informa ções regulamentares fornecidas acima indicam apenas os principais regulamentos 

especificamente aplicáveis ao descrito na ficha de dados de segurança. Chama-se a atenção do 

utilizador para a possível existência de cláusulas adicionais que completam estes regulamentos. 

Consultar todos os regulamentos ou cláusulas locais, nacionais e internacionais aplicáveis.  

 

Esta ficha de segurança foi compilada tendo em conta os regulamentos do Reino Unido 

relativos a químicos (Hazard Information and Packaging for Supply) de 2002 (CHIP3), que 

implementam as directivas do Conselho 67/548/CE (directiva relativa a substâncias perigosas) 

e 99/45/CE (directiva relativa a preparações perigosas), bem como alterações subsequentes a 

ambas as directivas, e também a directiva relativa à elaboração de fichas de segurança 

91/155/CE e alterações subsequentes. 

Ficha de dados de segurança de acordo com a Regulamento (CE) no. 1907/2006. 

R11: Facilmente inflamável. 

R38: Irritante para a pele. 

R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo  

no ambiente aquático. 

 
Página 6 

 

[cont...] 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Renúncia de responsabilidade: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
RS 2 Part Toughened Acrylic Adhesive Kit - Part B 

 

R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. 

R36: Irritante para os olhos. 

R10: Inflamável. 

R22: Nocivo por ingestão. 

R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo  

prazo no ambiente aquático. 

As informações contidas nesta ficha de segurança foram obtidas a partir de várias fontes e 

foram consideradas exactas e actualizadas à data de publicação indicada. A Chemence Ltd. 

e/ou os seus agentes não aceitam qualquer responsabilidade pela utilização das informações 

contidas nesta ficha de segurança nem pela utilização, aplicação ou processamento do produto 

descrito na mesma. Os utilizadores devem estar atentos à possibilidade de perigos decorrentes 

da utilização incorrecta do produto. 
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