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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: removedor. 

Código interno de identificação do produto: Metal-Chek E 59 aerossol propelente hidrocarboneto. 

Aplicação: limpeza prévia de superfície em ensaio não destrutivo. 

Nome da empresa: Metal-Chek do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

Endereço: Rua das Indústrias, 135 – Distrito Industrial IV – CEP 12926-674 – Bragança Paulista – SP 

Telefone para contato: (11) 3515-5287 

Telefone para emergências: (11) 3515-5287 

Fax: (11) 3515-5287 

E-MAIL: metalchek@metalchek.com.br 

SITE: www.metalchek.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
2.1.  Classificação química  

 
Aerossol Categoria 1 

Gases inflamáveis Categoria 1 

Gás sob pressão Gás liquefeito 

Líquido inflamável Categoria 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única Categoria 3 

Perigo por aspiração Categoria 1 

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo Categoria 2 

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico Categoria 2 

 

 
2.2. Elementos do Rótulo 
 

Pictogramas: 

     

 
Palavra de advertência: 

− PERIGO 

 

Frases de perigo 

 

H220 Gás extremamente inflamável. 

H222 Aerossol extremamente inflamável. 

H226 Líquido e vapores inflamáveis. 

H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. 
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H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor. 

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

 

Frases de precaução – Geral 

P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. 

P102 Mantenha fora do alcance das crianças. 

P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto. 

 

Frases de precaução - Prevenção 

 

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes – Não fume. 

P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P241 Use equipamento de ventilação, iluminação e elétrico à prova de explosão. 

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. 

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. 

P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

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

P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

 

Frases de Precaução:  Respostas à emergência 

 

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA/ médico. 

P331 NÃO provoque vômito. 

P377 Vazamento de gás com chamas: não apague, a menos que se possa conter o 
vazamento com segurança. 

P381 Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança. 

P391 Recolha o material derramado. 

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. 

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha 
em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente 
toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. 

P370 + P378 Em caso de incêndio: Use névoa de água, espuma, pó químico seco ou dióxido 
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de carbono (CO2) para apagar o fogo. 

 

 

Frases de precaução: Armazenamento  

P405 Armazene em local fechado à chave. 

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 

P410+412 Mantenha ao abrigo de luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. 

 

Frases de precaução: Disposição 

P501 Descarte o conteúdo conforme legislação local. 

 

Avisos adicionais: 

- Produto destinado somente a uso industrial, por pessoal qualificado conforme as normas técnicas 
aplicáveis. 

- Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. 
- Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se ao nível do solo perto de fontes de 

ignição. 
- Os vapores inalados em elevada concentração produzem um efeito narcótico sobre o sistema nervoso 

central. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Este produto químico é uma mistura complexa e variável de hidrocarbonetos isoparafínicos com número 
de átomos de carbono compreendido predominantemente entre C8 a C9.  

Nome químico ou comum: Nafta (petróleo), pesada hidrotratada 

Natureza química: mistura de hidrocarbonetos, envasada em aerossol. 

Nome químico ou comum Nº CAS Faixa de concentração 
(%) 

- NAFTA (PETRÓLEO), HIDROTRATADA PESADA 64742-48-9 60 - 70 

- BUTANO 106-97-8 10 – 20 

- PROPANO 74-98-6 10 – 20 

Nota: os componentes propano e butano (hidrocarbonetos) relacionados acima se referem ao propelente 
utilizado no envase aerossol do produto. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

Medidas de primeiros socorros para diferentes métodos de exposição 
 

Recomendação geral EM CASO DE PERTURBAÇÕES GRAVES OU PERSISTENTES, 
CONTATAR UM MÉDICO OU UM SERVIÇO DE URGÊNCIA MÉDICA. 

 

Contato com os olhos Enxaguar na totalidade com bastante água, inclusive debaixo das 
pálpebras. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar. 
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Contato com a pele Retirar a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabão e água. 

Inalação No caso de inalação de elevadas concentrações de vapor, fumo ou aerosóis 
transportar a vítima para fora da área contaminada, mantendo-a quente e 
em repouso. 

 

Ingestão Se for engolido, não provocar vômitos - procurar conselho médico. 

Existe o risco de o produto entrar nos pulmões no caso de ingestão ou 
vômitos. 

Neste caso, o paciente deve ser enviado imediatamente para o hospital. 

 

Proteção dos prestadores 
de primeiros socorros 

Usar equipamento de proteção individual. 

 

Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e retardados. 

 

Contato com a pele O contato prolongado pode causar vermelhidão e irritação. 

 

Contato com os olhos Sensação de queimadura e vermelhidão temporária. 

 

Inalação Os vapores inalados em elevada concentração produzem um efeito narcótico 
sobre o sistema nervoso central. Perda de consciência. Vapores inalados em 
fortes concentrações poderão ser irritantes para o trato respiratório e para as 
membranas mucosas. A inalação de vapores pode causar dores de cabeça, 
náuseas, vómitos e um estado alterado de consciência. 
 

Ingestão Em caso de ingestão acidental, o produto pode entrar nos pulmões, devido à 
sua baixa viscosidade e levar ao rápido desenvolvimento das lesões 
pulmonares muito graves (pesquisa médica durante 48 horas). A ingestão 
pode causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarreia. Pode 
causar depressão do sistema nervoso central. 

 

Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário se for o caso. 

 

Indicações para o médico Tratar de acordo com os sintomas. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios adequados de 
extinção 

Espuma. Pó seco. Dióxido de carbono (CO 2). 

 

Meios de extinção 
inadequados 

Não usar jato de água diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as 
chamas e disseminar o incêndio. 
 

Perigo especial Combustão e termólise incompletas poderão produzir gases de toxicidades 
diversas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, diversos 
hidrocarbonetos, aldeídos e fuligem. Estas substâncias poderão ser 
altamente perigosas se inaladas em espaços confinados ou em 
concentrações elevadas. 
 

Equipamento de proteção e 
precauções contra incêndio 

Utilizar equipamento respiratório individual e traje de proteção. Na 
eventualidade de um grande incêndio, ou em espaços fechados ou pouco 
ventilados, utilize roupa protectora totalmente resistente ao fogo e aparelhos 
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de respiração autónomos (SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus) com 
uma máscara completa no modo de pressão positiva. 

 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

 

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

 

Informações gerais Usar equipamento de proteção individual. 
Evacuar o pessoal não essencial. Introduzir ventilação adequada, especialmente 
em áreas fechadas. 
ELIMINE todas as fontes de ignição (fumo, labaredas, faíscas ou chamas) das 
proximidades. 

Não toque ou ande sobre o material derramado. 

 

Outras informações Retirar todas as fontes de ignição. 
Interromper todos os trabalhos que envolvam chamas expostas, parar todos os 
veículos, 

máquinas e equipamento que possam gerar faíscas ou chamas. 

 

Precauções ambientais 

 

Informações gerais Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores. 
Contenha com dique para coletar derramamentos grandes de líquido. Este 
produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. As 
autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de 
derramamento não puder ser controlada. 
 

Métodos e materiais para contenção e limpeza 

 

Métodos de limpeza Utilize ferramentas manuais antideflagrantes e equipamentos elétricos à prova de 
explosão. 
Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não 
combustível, (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o 
líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos 
locais / nacionais (ver secção13). 

Após a recuperação do produto, enxágue a área com água. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Informações para 
utilização segura 

Para a proteção individual, consultar a seção 8. Utilizar apenas em áreas bem 
arejadas. 
Não respirar vapores ou spray. 

Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário. 

 

Medidas técnicas Assegurar ventilação adequada. 
Não vaporize a alta pressão (> 3 bar). 
DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO:. Para evitar a combustão de 
vapores por descarga de eletricidade estática, todas as partes metálicas dos 
equipamentos usados devem estar conectadas à terra. Não salpicar produto 
durante a carga e garantir que esteseja vertido lentamente, em particular no início 
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da operação. 
 

Prevenção contra 
incêndios e explosões 

OPERAR APENAS EM DEPÓSITOS FRIOS E DESGASEIFICADOS EM 
INSTALAÇÕES VENTILADAS (PARA EVITAR O RISCO DE EXPLOSÃO). 
Manusear longe de qualquer fonte de ignição (chama e faíscas) e calor. Não 
fumar. 
Use equipamento elétrico à prova de explosão. Tomar medidas de precaução 
contra descargas estáticas. Não utilizar ar comprimido par o enchimento, 
descarga e manejamento. 
Conceber as instalações (máquinas e equipamento) de modo a evitar a dispersão 
de produto em combustão (depósitos, sistemas de retenção, interceptores 
(coletores) em sistemas de drenagem). 
 

Medidas de higiene Garantir que o pessoal exposto ao risco de contato com produto cumpra regras 
rigorosas de higiene. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. 
Recomenda-se limpeza regular dos equipamentos, da área de trabalho e das 
roupas. Não secar as mãos com panos que tenham sido contaminados com o 
produto. Não usar abrasivos, solventes ou combustíveis. 

Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. 

 

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades. 

 

Medidas 
técnicas/Condições de 
armazenagem 

Conceber o equipamento para evitar fugas acidentais de produto (por exemplo, 
devido a ruptura do selo) sobre invólucros quentes ou contatos elétricos. 
. Instalações de armazenamento devem ser projetadas com profundidade 
adequada, de modo a evitar a poluição do solo ou água em caso de fugas ou 
derramamentos. Use equipamento elétrico à prova de explosão. 
. Guardar numa área protegida com paredes para parar o derramamento. 
Guardar em local seco, fresco e bem arejado. 
. Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Ligar à 
terra os contentores, tanques e equipamento de recepção/transfega. Armazenar 
em temperatura ambiente. 
. Mantenha os recipientes devidamente etiquetados. 

. Manter em temperaturas inferiores a 50°C. 

 

Materiais a serem 
evitados 

Ácidos fortes. Oxidantes. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Parâmetros de controle específicos: 

 

Limite(s) de exposição Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional. 
Nós não temos conhecimento de nenhum limite nacional de exposição. 

 
Outras informações sobre 
valores limites 
 

CEFIC-HSPA : 1200 mg/m3 

Legenda Consulte a seção 16. 
 

Medidas de controle de engenharia 

 

Medidas  Medidas de planejamento Durante trabalhos em espaços confinados (depósitos, contentores, etc.), 
garantir a existência de uma alimentação de ar suficiente para respirar e usar o 
equipamento recomendado. 
Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposição 
relativos à profissão. 
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Medidas de proteção individual, como equipamento de proteção individual. 

 

Informações gerais Devem ser implementadas e usadas soluções de engenharia de proteção antes 
de se considerar a utilização de equipamento de proteção individual. 
Estas recomendações aplicam-se ao produto como fornecido. 
Se o produto é utilizado em misturas, é recomendado contactar os fornecedores 
do 
equipamento apropriado protector. 

 
Proteção para a 
pele/olhos 

Se puderem ocorrer respingos, vestir:. Oculos de segurança com anteparos 
laterais. 
 

Proteção do corpo e da 
pele 

 

Use roupas de proteção adequadas. Sapatos de proteção ou botas. 

Proteção das mãos Luvas resistentes a hidrocarbonetos para hidrocarbonetos aromáticos. Favor 
observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento 
que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração 
as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo 
de corte, abrasão e tempo de contato. 
 

Proteção respiratória Nenhum equipamento de proteção é necessário sob condições normais de uso. 
Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se 
requerer ventilação e evacuação. 
 

 
 
  

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

- Aspecto: líquido incolor 

- Odor: Solvente de petróleo 

- pH: Não aplicável 

- Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não existem informações disponíveis 

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 130 °C a 165 °C 

- Ponto de fulgor: >= 23 °C 

- Taxa de evaporação: 7% 

- Inflamabilidade: inflamável 

- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: LIE: 0,7% / LSE: 7% 

- Pressão de vapor: < 10 hPa a 20 °C 

- Densidade: 765 - 785 kg/m3 

- Solubilidade em água: Não aplicável 

- Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não existem informações disponíveis 

- Temperatura de autoignição: > 230 °C 

- Temperatura de decomposição: não disponível. 

- Viscosidade: aproximadamente 1.0 mm2/s (25°C) 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Reatividade Nenhuma, em condições normais de utilização. 
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Estabilidade química Estável sob as condições recomendadas de armazenagem. 

 

Possibilidade de reações 
perigosas 

 

Nenhuma, em condições normais de utilização. 

Condições a evitar Calor, chamas e faíscas. Tomar medidas de precaução contra descargas 
estáticas. 

 

Materiais incompatíveis Ácidos fortes. Oxidantes. 

 

Produtos de decomposição 
perigosa 

Uma combustão incompleta e a termólise poderão produzir gases com 
diversas toxicidades, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
diversos hidrocarbonetos, aldeídos e fuligem. 

 

 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações sobre prováveis vias de exposição 

 

Pricipais Vias de Exposição Contato com a pele, Contato com os olhos, Inalação, e, Ingestão. 
 

Sintomas 

 

Contato com a pele O contato prolongado pode causar vermelhidão e irritação. 

 
Contato com os olhos Sensação de queimadura e vermelhidão temporária. 

 
Inalação Os vapores inalados em elevada concentração produzem um efeito narcótico 

sobre o sistema nervoso central. perda de consciência. Vapores inalados em 
fortes concentrações, poderão ser irritantes para o trato respiratório e para as 
membranas mucosas. A inalação de vapores pode causar dores de cabeça, 
náuseas, vómitos e um estado alterado de consciência. 
 

Ingestão Em caso de ingestão acidental, o produto pode entrar nos pulmões, devido à 
sua baixa viscosidade e levar ao rápido desenvolvimento das lesões 
pulmonares muito graves (pesquisa médica durante 48 horas). A ingestão pode 
causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarréia. Pode causar 
depressão do sistema nervoso central. 
 

 

Efeitos retardados e imediatos, bem como efeitos crônicos, da exposição de curto e longo prazo 

 

Toxicidade aguda - Informação do Produto 

 
Oral Não classificado conforme base de dados disponíveis 

 
Dérmico Não classificado conforme base de dados disponíveis 

 
Inalação Não classificado conforme base de dados disponíveis 
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Vapor 20.10 mg/l 

 

Toxicidade aguda - Informações sobre Componentes 

Nome químico LD50 Oral LD50 Dérmica Inalação LC50 
Hydrocarbonetos, C8-
C9, isoalcanos 

LD50 > 7100 mg/kg bw (rato 
- OECD 401) 

LD50 (24h) > 2200 mg/kg 
bw (coelho) 

LC50 (4h) = 17300 -
23300 
mg/m3 (vapor) (rato - 
OECD 
403) 

 
Corrosão e irritação da pele Não classificado conforme base de dados disponíveis. 

 
Lesões oculares graves/irritação 
Ocular 

 

Não classificado conforme base de dados disponíveis. 

Sensibilização Não classificado conforme base de dados disponíveis. 

 
Mutagenicidade O conhecimento toxicológico actual permite não classificar o produto 

como mutagénico. 

 
Mutagenicidade em células 
Germinativas 

 

Este produto não é classificado como mutagénico. 

Carcinogenicidade O conhecimento toxicológico atual permite à não classificar o produto 
como uma substância cancerígena. 
 

 
Toxicidade à reprodução O conhecimento toxicológico atual permite não classificar o produto 

como tóxico. 

 
Efeitos sobre Órgãos-Alvo Sistema nervoso central (SNC). 

 
STOT - exposição única Pode provocar sonolência ou vertigem. 

 
STOT - sucessivas exposições Não classificado conforme base de dados disponíveis. 
Outros efeitos adversos O contato frequente ou prolongado com a pele destrói a camada lipo 

ácida da pele e pode causar dermatite. 
 

Risco de aspiração O fluido pode entrar nos pulmões e provocar danos (pneumonite 
química, potencialmente fatal). 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade 

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados 

 

Toxicidade aguda em meio aquático - Informação do Produto 

Não aplicável 

 

Toxicidade aguda em meio aquático - Informações sobre Componentes 

 

Nome químico Toxicidade para as 
algas 

Toxicidade para os 
peixes 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 

aquáticos. 

Toxicidade aos 

microorganismos 

Hodrocarbonetos, ErL50 (72h) = 10-30 LL50 (96h) = 18,4 mg/l EL50 (48h) = 2,4 mg/l - 
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C8-C9, mg/l 

isoalkanes (Pseudokirchneriella 
subcapitata - OECD 
201) 
EbL50 (72h) = 10-30 
mg/l 
(Pseudokirchneriella 

subcapitata - OECD 
201) 

(Oncorhynchus mykiss 
- 

OECD 203) 

(Daphnia magna) - 

 

Toxicidade crônica em meio aquático - Informação do Produto 

Não aplicável 

 

Toxicidade crônica em meio aquático - Informações sobre Componentes 

 

Nome químico Toxicidade para as 
algas 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 

aquáticos. 

Toxicidade para os 
peixes 

Toxicidade aos 

microorganismos 

Hidrocarbonetos, C8-
C9, isoalcanos 

NOELR (72h) = 6.3 mg/l 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata - biomass - 
OECD 201) 
NOELR (72h) = 6.3 mg/l 
(Pseudokirchneriella 
subcapitata - growth rate 
- 

OECD 201) 

NOELR (21d) = 1 mg/l 
(Daphnia magna - OECD 

211) 

NOELR (28d) = 0,46 
mg/l 
(Oncorhynchus mykiss 
- 

QSAR Petrotox) 

- 

 

Efeitos nos organismos terrestres Não existem informações disponíveis. 

Persistência e degradabilidade 

 

Informações gerais Inerentemente biodegradável. 

 

Biodegradação 
 

Tipo Método Tempo de 
amostragem 

Efeitos específicos Valores Unidade Biodegradabilidade 

 OECD 301 F 60 days  60 % Inerentemente 

biodegradável. 

 OECD 301 F 75 days  64 % Inerentemente 

biodegradável. 

 

Potencial biocumulativo 

Informação do Produto A substância é um UVCB. Teste padrão para este parâmetro não está adequado. 

 

logPow Não aplicável 

 

Informações sobre 
Componentes 

Não aplicável. 

 

Mobilidade 
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Solo Dadas as suas características físicas e químicas, o produto não apresenta qualquer 
mobilidade no solo. 

 

Ar O produto evapora-se rapidamente. 

 

Água O produto é insolúvel e flutua na água. 

 

Outros efeitos adversos 

 

Informações gerais Não existem informações disponíveis 

 

Substâncias que 
empobrecem a 
camada de ozônio 

Este produto não contém substâncias que destroem a Camada de Ozônio ; de acordo 
com a resolução CONAMA No. 267/2000. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Tratamento de resíduos 

 

Métodos de 
eliminação de 
resíduos 

Não deve ser jogado no meio ambiente. Não despejar os resíduos no esgoto. Dispor 
conforme a legislação local. A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da 
eliminação ou incineração. 
 

Embalagens 
contaminadas 

Os recipientes vazios podem conter vapores inflamáveis ou explosivos. Recipientes 
vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos 
aprovado para reciclagem ou descarte. 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Transporte terrestre - resolução ANTT 5232/16 (Agência Nacional de Transportes Terrestres): 

Nº ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSSÓIS 

Classe/subclasse de risco: 2.1 

Número de risco: 23 

Grupo de embalagem: NA 

Transporte aéreo – IATA-DGR (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION DANGEROUS GOODS REGULATION): 

Nº ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSOLS 

Classe/subclasse de risco: 2.1 

Grupo de embalagem: NA 

Transporte marítimo – IMO-IMDG CODE (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS 

GOODS CODE): 

Nº ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSOLS 

Classe/subclasse de risco: 2.1 

Grupo de embalagem: NA 

Informações adicionais: FLASHPOINT: 93 °C (199,4 °F) 

Poluente marinho: não 

Código IMDG: F-D, S-U 
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15. REGULAMENTAÇÕES  

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios 
Norma ABNT-NBR: 14725-1:2009 – versão corrigida 2010, 14725-2:2019, 14724-4:2014. Sistema 
Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, NBR 14725-3:2017  
Resolução ANTT 5232/16. 
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.  
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Purple Book, 8th 
Revised Edition, 2019. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

CAS: CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE. 

ACGIH: AMERICAN CONFERENCE OF INDUSTRIAL HYGIENISTS. 

OSHA: OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION. 

NIOSH: NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. 

TLV: THRESHOLD LIMIT VALUE. 

TWA: TIME-WEIGHT AVERAGE. 

PEL: PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT. 

REL: RECOMMENDED EXPOSURE LIMIT. 

DL50: dose letal para 50% dos animais submetidos a uma dose X da substância-teste. 

CL50: concentração letal para 50% dos animais submetidos a uma concentração X da substância-teste. 

GHS: GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM. 

 

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete o nosso melhor conhecimento para o 
manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na 
embalagem e/ou literatura. Qualquer outra utilização que envolva o uso combinado com outro produto ou outros 
processos é responsabilidade do usuário. 


