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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DE MATERIAL 

FDS em conformidade com a regulamentação (CE) n.º 1907/2006 (REACH), (CE) n.º 1272/2008 (CLP) 

 
 

Versão: 3.0 Data de emissão: 05 de fevereiro de 2021 Substitui a edição de: 26 de maio de 2020 

 

 
 
 

SECÇÃO 1. 
IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA  

 

1.1. Identificador do produto - nome do produto: 
PeractoJet 100/200/300/400 C 
PeractoJet 100/200/300/400 M 
PeractoJet 100/200/300/400 Y 
PeractoJet 100/200/300/400 K 
PeractoJet 100/200/300/400 RD 
PeractoJet 100/200/300/400 VT 
PeractoJet 100/200/300/400 OR 
PeractoJet 100/200/300/400 GY 
PeractoJet 100/200/300/400 GR 
PeractoJet 100/200/300/400 LC 
PeractoJet 100/200/300/400 LM 
PeractoJet 100/200/300/400 WT 

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

Utilização: Tintas à base de água para têxteis. 
 

1.3. Nome + endereço da empresa registada: 
Farbenpunkt GmbH 
Hinter den Zäunen 17 
D-54497 Morbach 
Alemanha 
Tel +49 6533 9434995 
E-mail: mail@farbenpunkt.com 

 
1.4. Número de telefone de emergência: 

+49-(0)89-19240 (Giftnotruf München) (24 h) 

 
 
 

SECÇÃO 2. 
IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
Irrit. ocular 2 H319: Provoca irritação ocular grave. 

mailto:mail@farbenpunkt.com
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2.2. Elementos do rótulo 
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

 

Palavra-sinal: 

 

Frase(s) de Perigo 
H319 
H315 
 
Frase(s) de Precaução 
P280 
P301 + P312 

 
P305 + P351 + P338 

 
P302 + P350 

P403 + P233 

P501 

 
Frases de Perigo 
Suplementares 

 
Restringido a utilizadores 
profissionais. 

Advertência 
 

 
 
Provoca irritação ocular grave. 
Provoca irritação cutânea. 

 

 
Usar luvas de proteção/proteção ocular. 
SE INGERIDO: Se não se sentir bem, ligue para um CENTRO 
ANTIVENENOS/médico. 
SE ATINGIR OS OLHOS: Enxague com água abundante durante alguns 
minutos. Remover lentes de contacto. Continue a enxaguar. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar suavemente com 
sabão e água abundante. 
Armazenar num local bem ventilado. Manter o recipiente muito bem 
fechado. 
Eliminar o conteúdo/recipiente numa instalação de eliminação de 
resíduos aprovada, em conformidade com a regulamentação local. 

Nenhuma 

 

 

2.3. Outros perigos 
Esta substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, 
bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (mPmB) 
em níveis de 0,1% ou superiores. 
Principais vias de entrada: ingestão, pele, olhos. 

 
 

SECÇÃO 3. 
COMPOSIÇÃO, INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 

 

3.1. Substâncias 
N.A. 

 

3.2. Mistura 
Ingredientes perigosos de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

 

Nome químico % Classificação 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona 
 
N.º CE 
CAS 2634-33-5 
Número de registo: 
Biocida: 

 
 
 
 

< 0,05 

Lesões ocul. 1; H318 
Agudo aquático 1; H400 
Crónico aquático 3; H412 
Tox. agudo 4; H302 
Irr. cutânea 2; H315 
Sens. Cutânea 1; H317 
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SECÇÃO 4. 
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

 

4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros 

Olhos: Lavar imediatamente os olhos com água abundante durante pelo menos 15 minutos, 
levantando ocasionalmente as pálpebras superior e inferior. Se usar lentes de contacto deve 
tirá-las. Obter cuidados médicos, mesmo que as lesões pareçam ser ligeiras. 

Contacto com a pele: Remover imediatamente todo o vestuário contaminado e lavar as áreas 
de pele afetadas com água e sabão. 

Ingestão: Lavar imediatamente a boca várias vezes com água. Depois administrar 2 a 3 copos 
de água para diluição. Não induzir o vómito. Mantenha-se calmo e procure aconselhamento 
médico. 

Inalação: Se os olhos, nariz ou garganta ficarem irritados devido à névoa, vá para uma área 
com ar fresco até que os sintomas desapareçam. 

Geral: Não dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se a respiração for irregular ou 
se tiver parado, dar respiração artificial. Sempre que existam dúvidas ou se os sintomas 
persistirem, procurar cuidados médicos e mostrar esta ficha ao médico. 

Antídoto: Não existem antídotos específicos. Tratar sintomaticamente. 

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

Não conhecido. 
 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Não conhecido. 

 
 

SECÇÃO 5. 
MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

 

5.1. Meios de extinção 
Meios de extinção adequados: 
Água. 
Dióxido de carbono (CO2). 
Meios de extinção de incêndio que não devem ser utilizados por motivos de segurança: 
Não conhecido. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Não inalar gases de explosão e combustão. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Utilizar aparelhos de respiração adequados. 
Recolher separadamente a água de extinção de incêndios contaminada. 
Esta não deve ser descarregada em esgotos. 
Retirar os recipientes não danificados da área de perigo imediata, se for possível fazê-lo em 
segurança. 
Em caso de incêndio utilize: pulverização de água, produtos químicos secos, dióxido de 
carbono 
Sem restrições para meios de extinção. 
O calor pode derreter os recipientes de plástico permitindo que o conteúdo se misture com a 
água de extinção. 
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SECÇÃO 6. 
MEDIDAS A TOMAR NO CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Usar equipamento de proteção individual. 
Remover pessoas por motivos de segurança. 
Ver medidas de proteção no ponto 7 e 8. 

6.2. Precauções a nível ambiental 
Não permitir a entrada no solo/subsolo. Não permitir a entrada em águas superficiais ou 
esgotos. 
Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la. 
Em caso de fuga de gás ou de entrada em cursos de água, no solo ou esgotos, informar as 
autoridades responsáveis. 
Material adequado para absorção: material de absorção, orgânico, areia 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Lavar com água abundante. 

6.4. Remissão para outras secções 
Ver também a secção 8 e 13. 

 
 

SECÇÃO 7. 
MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

 

 
7.1. Precauções para manuseamento seguro: 

Evitar o contacto com a pele e os olhos, inalação de vapores e névoas. 
Não comer, nem beber enquanto trabalha. 
Ver também a secção 8 para mais informações sobre o equipamento de proteção 
recomendado. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: 
Para manter o desempenho do produto, armazenar à temperatura ambiente e proteger de 
gelo. 
Manter afastado de comida, bebidas e alimentos. 
Instruções relativas às instalações de armazenamento: 
Ventilação adequada na área de trabalho. 
Embalagem sugerida: Bidões em plástico. 

 
 

SECÇÃO 8. 
 CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL  

 
 

8.1. Parâmetros de controlo 
 

Glicerina (CAS 56-81-5) 
MAK-week 50 mg/m3, KZG-week 100 mg/m3, inhal, JAN2011 Suíça 
OSHA PEL TWA 15mg/m3 
ACGIH TLV TWA 10 mg/m3 
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PNEC 
Água doce: 0,885 mg/l 
Água salgada: 0,0885 mg/l 
STP: 1g/l. 
Sedimento (água doce): 3,3 mg/kg 
Terra: 0,141 mg/kg 

 

1,2-Benzisotiazolin-3-ona S.D. 

8.2. Controlos de exposição 

Proteção para os olhos: 

Usar óculos de proteção justos em volta dos olhos. (ref.ª EN 166, EN 140, EN175). 
Proteção para a pele: 
Usar vestuário que forneça proteção abrangente para a pele, por exemplo, algodão, borracha, 
PVC ou viton. (ref.ª EN 340). 

Proteção para as mãos: 
Luvas de proteção resistentes a produtos químicos (EN 374). Nos casos em que pode ocorrer 
contacto prolongado ou frequentemente repetido, recomenda-se a utilização de uma luva para 
evitar contacto. Exemplos de materiais preferidos de barreira de luvas incluem: Neopreno. 
Borracha nitrílica/butadieno ("nitrilo" ou "NBR"). Policloreto de vinilo ("PVC" ou "vinilo"). Como 
indicação geral sugerimos como materiais adequados para contacto durante curtos períodos 
ou salpicos (recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo a > 30 minutos 
de tempo de permeação de acordo com a norma EN 374): borracha nitrílica (NBR; >= 0,4 mm 
de espessura) e materiais adequados para contacto mais prolongado, contacto direto 
(recomendado: índice de proteção 6, correspondendo a > 480 minutos de tempo de 
permeação de acordo com a norma EN 374): borracha nitrílica (NBR; >= 0,4 mm de 
espessura). Esta informação baseia-se em referências bibliográficas e em informações 
fornecidas pelos fabricantes de luvas, ou é derivada por analogia com misturas de substâncias 
semelhantes. 

Proteção respiratória: 
Usar equipamento de proteção respiratória adequado. (ref.ª EN 136, EN 140, EN 141, EN 143, 
EN 149, EN 405). 

Perigos Térmicos: S.D. 

Controlos de exposição ambiental: S.D. 

 
 

SECÇÃO 9. 
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Estado Físico: Líquido 

Cor: Ciano, Amarelo, Magenta, Preto, Vermelho, Violeta, Laranja, 

Cinzento, Verde, Ciano Claro, Magenta Claro, Branco 

Odor: Característico 

Ponto de Fusão: 0°C 

Ponto de Ebulição: 100 °C 

Solubilidade em água: Pode ser diluído com água 

Taxa de evaporação: Não medida 

COV Nenhum 

pH 8 – 9 
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SECÇÃO 10. 
ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1. Reatividade 
Estável sob condições normais 

10.2. Estabilidade química 
Estável sob condições normais 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 
Estável sob condições normais 

10.4. Condições a evitar 
Estável sob condições normais. 

10.5. Materiais incompatíveis 
Não conhecido. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Estável sob condições normais. Em condições de utilização industrial, o produto pode libertar 
substâncias perigosas como trietilamina ou amónia. 

 
 

SECÇÃO 11. 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 

 

Os efeitos relatados são os previstos com base nos componentes. 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona 
Toxicidade oral aguda: LD50 (coelho) = 375 mg/kg 
Toxicidade dérmica aguda LD50 (coelho) = 375 mg/kg 
Toxicidade de inalação aguda: Não constitui um risco de inalação em condições normais de 
utilização à temperatura ambiente. 
Corrosão/irritação cutânea: Os contactos repetidos e prolongados podem causar ligeira 
irritação. 
Irritação/lesões oculares graves: Provoca irritação ocular grave. 
Sensibilização cutânea ou respiratória: Pode causar sensibilização por contacto com a pele. 
Conteúdo 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona, Sens. cutânea. 1 
Mutagenicidade em células germinativas: Teste de Ames Negativo 
Carcinogenicidade: S.D. 
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não 
são satisfeitos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: S.D. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Com base nos dados 
disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos 
Perigo de Aspiração: N.A. 
Inalação: O gás ou vapor em altas concentrações pode irritar o sistema respiratório. 
Ingestão: O líquido irrita as membranas mucosas e pode causar dor abdominal se ingerido. 
Contacto com a pele: A irritação da pele não deve ocorrer quando utilizado conforme 
recomendado. 
Contacto com os olhos: provoca irritação ocular grave. 
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SECÇÃO 12. 
INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

 

 
12.1. Toxicidade 

Toxicidade aquática para peixes: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona: LC50 1,4mg/l 
Toxicidade aquática - crustáceos: 1,2-benzisotiazolin-3-ona: Sem dados 
Toxicidade aquática- algas: 1,2-Benzisotiazolin-3-ona: Sem dados 

12.2. Persistência e degradabilidade 
Biodegradabilidade: 1,2-Benzisotiazolin-3-ona: Sem dados 

12.3. Potencial de bioacumulação 
S.D. 

12.4. Mobilidade no solo 
S.D. 

12.5. Resultados de PBT e avaliação de mPmB 
Substâncias mPmB: - Substâncias PBT: Nenhuma 

12.6. Outros efeitos adversos 
S.D. 
Utilizar de acordo com os critérios de boas práticas industriais, evitando a dispersão do 
produto no ambiente. 

 
 

SECÇÃO 13. 
CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 

 
13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Se possível, recuperar o produto, ou eliminá-lo em aterros autorizados ou incineração, de 
acordo com a regulamentação local. Este produto deve ser eliminado através de um 
contratante autorizado, quando exigido pela legislação existente. Não permitir que este 
produto entre num sistema de efluentes. Reciclar embalagens vazias e limpas. 

 
 
 

SECÇÃO 14. 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 

 

14.1. Número ONU 
N.A. 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU: 
N.A. 

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte: 
Por estrada (ADR): N.A. 
Por ferrovia (RID): N.A. 
Aéreo (ICAO/IATA): N.A. 
Marítimo (IMO/IMDG): N.A. 

14.4. Grupo de embalagem: 
N.A. 
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14.5. Perigos ambientais 
N.A. 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
N.A. 

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da Marpol e o Código IBC 
N.A 

 
 

SECÇÃO 15. 
INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

 
 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 
Dir. 67/548/CEE (Classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas). Dir. 
99/45/CEE (Classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas). Dir. 98/24/CE 
(Riscos relacionados com produtos químicos no trabalho). Dir. 2000/39/CE (Limites de 
exposição profissional); Dir. 2006/8/CE. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) (Anexo VI), Regulamento (CE) n.º 790/2009. 
Consultar outros regulamentos locais que possam ser relevantes (ou seja: controlo sanitário, 
tratamento de resíduos, etc.) 

15.2. Avaliação de segurança química 
Nenhum 

15.3. Estados Unidos (EUA) 
SARA Section 311/312 (listagens de substâncias químicas tóxicas específicas): 
Glicerina: crónico; 1,2-Benzisotiazolin-3-ona: Perigo agudo para a saúde 
SARA Section 313 (listagens de produtos químicos tóxicos específicos): 
Nenhum dos ingredientes está listado 
TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas): 
Todos os componentes deste produto estão em conformidade com os requisitos da listagem 
de inventário da TSCA dos EUA. 
Lei de Controlo (TSCA) Inventário de Substâncias Químicas. 
CERCLA (Lei de Resposta Ambiental Abrangente, Compensação e Responsabilidade): 
Nenhum 

15.4. Proposition 65 (Califórnia) 
Produtos químicos conhecidos por causar cancro: 
Nenhum dos ingredientes está listado 
Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em fêmeas: 
Nenhum dos ingredientes está listado 
Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em machos: 
Nenhum dos ingredientes está listado 
Produtos químicos conhecidos por causarem toxicidade no desenvolvimento: 
Nenhum dos ingredientes está listado 

15.5. CANADÁ 
Lista Doméstica Canadiana (DSL): 
Todos os ingredientes estão listados 
Lista de divulgação de ingredientes do NPRI canadiano (limite de 0,1%): 
Nenhum dos ingredientes está listado 
Lista de divulgação de ingredientes do NPRI canadiano (limite de 1%): 
Nenhum dos ingredientes está listado. 
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SECÇÃO 16. 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 
N.A. Não Aplicável 
S.D. = Sem Dados disponíveis 

 
Principais fontes bibliográficas: 

FDSM de matérias-primas. 
TOXNET - Bases de dados sobre toxicologia, produtos químicos perigosos, saúde ambiental, e 
libertações tóxicas; 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) - Occupational Health Guidelines 
for Chemical Hazards (1995) - Pocket Guide to Chemical Hazards (on line) 
Gabinete Europeu de Química - ESIS: Sistema Europeu de Informação sobre Substâncias 
Químicas; CESIO - Classificação e rotulagem de tensioativos aniónicos e não iónicos (janeiro de 
2000). 
M.Sittig-Handbook of toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens- III Ed. 
E.R. Plunkett - Handbook of Industrial Toxicology - III Ed. 1991. 
SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials. VIII (1993) 
Samson Chem. Pub.-Chemical Safety Sheet working safely with hazardous chemical. 
ACGIH "2005 TLVs and BEIs" 
ILV "2000/39/EC Directive” 

 

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo dos Regulamentos de Produtos 
Controlados e a FDS contém todas as informações exigidas pelos Regulamentos de Produtos 
Controlados. É da responsabilidade do utilizador proporcionar um local de trabalho seguro. O 
utilizador deve considerar os perigos para a saúde e as informações de segurança aqui contidas 
como um guia e deve tomar as precauções necessárias numa operação individual para instruir os 
colaboradores e desenvolver procedimentos de prática de trabalho para um ambiente de trabalho 
seguro. 
As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança devem ser consideradas como uma 
descrição dos requisitos de segurança relativos ao nosso produto e não como uma garantia das suas 
propriedades. 

Uma vez que as condições de manuseamento e utilização estão fora do nosso controlo, não damos 

qualquer garantia de resultados, e não assumimos qualquer responsabilidade por danos incorridos 

pela utilização deste material. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas 

necessárias para cumprir os requisitos legais e os regulamentos locais. 


