FICHA DE SEGURANÇA

> Nome do produto: BRELLSILK

> Data: 15.11.2006
Data da última revisão: 25.10.2006

> IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA EMPRESA
- Nome do produto: BRELLSILK
- Uso específico: construção civil
- Fabricante / Fornecedor:
- Morada:
- País / Cód. Postal / Cidade:
- Nº de telefone:
- Contacto:
- Nº de telefone de urgência:

> COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
Substâncias apresentando um perigo para a saúde no âmbito da Directiva 67 / 548/ CEE (28.ATP
2000/32/EC):
Esta preparação não contém nenhuma substância perigosa nesta categoria.
Substâncias presentes numa concentração inferior ao limite mínimo de perigo:
Esta preparação não contém nenhuma substância perigosa nesta categoria.
Substâncias presentes numa concentração inferior ao limite mínimo de perigo:
Nº CAS
NOME
GAMA DE CONC.
SÍMBOLO
FRASES R
124-17-4
ACETATO DE BUTILDIGLICOL 0,00%-<2,5%
Xi
R 36/38

> IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Este produto não está classificado como inflamável.
Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde pela directiva 199/45/CE

> PRIMEIROS SOCORROS
Gerais: Não são requeridas medidas especiais.
Inalação: Remover para local arejado e consultar o médico.
Contacto com os olhos: Lavar abundantemente com água limpa, mantendo as pálpebras abertas
e consultar o médico.
Contacto com a pele: Em geral o produto não é irritante para a pele.
Ingestão: No caso de ingestão acidental consultar imediatamente o médico. NÃO provocar o vómito.

> MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Não abrangidas

FICHA DE SEGURANÇA

> MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

> INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Conter e recolher o material da fuga com substâncias adequadas
(areia, diatomites, absorventes quimicamente inertes) de acordo
com a regulamentação local aplicável. Não permitir a contaminação de esgotos e/ou linhas de água. Não são libertadas substâncias perigosas.

Pouco perigoso para a água.
Não se deve permitir a contaminação de esgotos ou linhas de
água.

> QUESTÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
> MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Manuseamento: Não são necessárias medidas especiais.
Armazenagem: Armazenar de acordo com a legislação em vigor.
Ter em atenção as precauções referidas nos rótulos.

Usar água como produto de limpeza. A eliminação deve ser feita
de acordo com a legislação em vigor.
- Código dos resíduos (Decisão 2000/532/CE, Directiva 75/442/
CEE, Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos): 08
01 12 resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11.

> CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

> INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Medidas de carácter técnico: Não há dados adicionais. O produto
não contém, na sua composição quaisquer quantidades relevantes de substâncias com valor limite de exposição que deva ser
controlado no local de trabalho.
O pessoal deve usar roupa de trabalho regularmente lavada. A
informação prestada está baseada na legislação em vigor.
Valores limites de exposição segundo 2000/39/CE e 98/24/CE

- O transporte é feito obrigatoriamente de acordo com o ADR
(RPE) por estrada; RID por comboio; IMDG por mar; ICAO/IATA
por ar.
Isento da classificação e da rotulagem de transporte.

> INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

> PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
- Estado físico: Líquido
- Cor: Todas as cores
- Ponto de inflamação: Não combustível
- Lim. Min. de explosão: Não é explosivo
- Massa específica, a 20 º C: 1,51 Kg/l			
- Solubilidade na água: Solúvel
- Carácter ácido-base da preparação: Neutra
- Temperatura de decomposição: Imprecisa
- Temperatura de auto-Inflamação: Imprecisa

A classificação desta preparação está feita de acordo coma Directiva 1999/45/CE e as suas adaptações. Foi ainda considerada a Directiva 2001/59/CE relativa à 28ª adaptação da Directiva
67/548/CE.
• PERIGOS PARTICULARES ATRIBUÍDOS À PREPARAÇÃO E
CONSELHOS ESPECIAIS
S2
Manter fora do alcance das crianças
S 24
Evitar o contacto prolongado com a pele
S 29
Não deitar os resíduos no esgoto
S 51
Utilizar somente em locais bem ventilados

> OUTRAS INFORMAÇÕES
> ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Estável nas condições recomendadas de armazenagem e manuseamento.
Não se conhecem reacções perigosas.

> INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
O produto não está sujeito a classificação de preparados perigosos, pela legislação, e particularmente segundo a directiva
67/548/CEE.
Não são conhecidos efeitos irritantes (evitar contacto com os
olhos) ou sensibilizantes.
Manuseado de acordo com as especificações, o produto não causa nenhum efeito nocivo à saúde do utilizador.

A informação que consta desta ficha de dados de segurança de
produto baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico e na legislação nacional e da CE, estando as condições de aplicação fora
do nosso controlo. O produto não deve ser utilizado para outros
fins que o especificados na secção 1, sem que primeiro se obtenham instruções escritas. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação
local quanto à aplicação. A informação que consta desta FDS pretende estipular os requisitos de segurança do produto e não deve
ser considerada como uma garantia das propriedades do produto.

