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CAMP WELDER

1.1. Identificador do produto:

Código: 1023
Denominação: Welder Spray

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

Descrição/Utilização: Anti-adesivo de solda sem silicone. Uso profissional.
Utilizações desaconselhadas: Não use para usos diferentes daqueles indicados.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

Razão Social: CAMP S.R.L. 
Morada: Zona PIP, Via G. Decaro, Lotto n. 18-19-20
Localidade e Estado: 70016 Noicattaro (BA)
   ITALIA 
  tel. +390804782768 
  fax +390804782768

Endereço eletrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: laboratorio@campitalia.it

1.4. Número de telefone de emergência

Para informações urgentes dirigir-se a (h 24) Centro Antiveleni (CAV) Azienda Ospedaliera Universitaria " OO.RR." Foggia - Tel. 800183459

2.1. Classificação da substância ou mistura:

O produto é classificado perigoso nos termos das disposições a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alterações e adequações subsequentes). 
O produto portanto exige uma ficha de dados de segurança de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2015/830. 
Eventuais informações adicionais relativas aos riscos para a saúde e/ou ao ambiente constam das secç. 11 e 12 da presente ficha.

Classificação e indicação de perigo:

Aerossol, categorias 1                                                                                                  H222 - Aerossol extremamente inflamável.
       H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
Perigo de Aspiração, Categoria 1     H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Irritação cutânea, categoria 2     H315 - Causa Irritação na pele.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3 H336 - Pode causar sonolência ou tonturas
Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crônica, categoria 3  H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rótulo:

Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes.

Pictogramas de perigo:

Palavras-sinal: Perigo
Advertências de perigo:
H222 - Aerossol extremamente inflamável.
H229- Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
H315 - Causa irritação na pele;
H336 - Pode causar sonolência ou tonturas;
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência:
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P211 - Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
P261 - Evite respirar poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray.
P280 - Use luvas de proteção.
P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
Contém: Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos.

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa.

Secção 2: Identificação dos perigos.

2.3. Outros perigos

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

As declarações sobre a classificação de toxicidade por aspiração não foram incluídas nos elementos do rótulo, com base na seção 1.3.3. do anexo I do CRE.
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3.1. Substâncias:
Informação não pertinente.

3.2. Misturas:

Contém:
O texto completo das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

Identificação Conc. % Classificação 1272/2008 (CLP)

HIDROCARBONETOS, C7, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS

9,5 < x ≤ 15

Líquido Inflamável. 2 H225, 
Toxicidade Respiratória 1 H304, 

Irritação cutânea 2 H315, 
STOT SE 3 H336,

Crónica Aquática 2 H411

EC 927-510-4

Reg. no. 01-2119475515-33-XXXXX

HIDROCARBONETOS C4 (1)

50 < x < 65
Gas inflamável 1 H220,

Pressão Gás/Liq.) H280,
Nota* H K U

CAS 87741-01-3

EC 289-339-5

INDEX 649-113-00-2

Reg. no. 01-2119480480-41-XXXX

PROPANO

19 < x ≤ 24
Gas inflamável 1 H220,

Pressão Gás/Liq.) H280,
Nota* U

CAS 74-98-6

EC 200-827-9

INDEX 601-003-00-5

Reg. no. 01-2119486944-21-XXXX

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros:

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante água por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pálpebras. Se o problema 
persistir consultar um médico.
PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Chamar de imediato um médico. Lavar o vestuário contaminado antes de o voltar a utilizar.
INALAÇÃO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiração cessar, praticar a respiração artificial. Chamar de imediato um médico.
INGESTÃO: Chamar de imediato um médico. Não provocar o vómito. Não subministrar nada se não tiver sido expressamente autorizado pelo médico.

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes.

Secção 4: Medidas de primeiros socorros.

(1) Os hidrocarbonetos C4 contêm 1,3-butadieno em percentagens inferiores a 0,1% peso / peso (número EINECS 203-450-8). 
Nota de classificação de acordo com o anexo VI do Regulamento CRE.

O produto é um aerosol que contém propulsores. Para efeitos do cálculo dos perigos para a saúde, os propulsores não são considerados (exceto se apresentarem 
perigos para a saúde). As percentagens indicadas incluem os propulsores.

4.2. Sintomas e efeitos mais importabtes, tanto agudos como retardados:

Causa irritação na pele.
Pode causar sonolência ou tonturas.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

INGESTÃO: Não é perigoso. É possível administrar carvão ativado em água ou óleo de vaselina mineral medicinal.
PELE: Em caso de irritação, procure um médico.

5.1. Meios de extinção:
Meios de extinção Idóneos 
O equipamento de extinção deve ser do tipo convencional: dióxido de carbono, espuma, pó e spray de água.
Meios de extinção não Idóneos
Jatos diretos de água.

Secção 5: Medidas de combate a incêndios.



Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Químicos e Ambiente > Selantes e Adesivos > Fixadores de roscas                                                                  Revisão nº4   Data de revisão 12/10/2016

3/11

CAMP WELDER

5.3. Recomendações para os bombeiros:
Informações gerais
Arrefecer com jactos de água os contentores para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. 
Usarr sempre o equipamento completo de protecção contra incêndio.
Equipamento
Vestuário normal para as pessoas envolvidas no combate a incêndio, como um aparelho respiratório de ar comprimido de circuito aberto (EN 137) dotado de an-
ti-chama (EN469), luvas anti-chamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais.

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:
6.1.1 Para aqueles que não agem diretamente:
Afaste-se da área ao redor do derramamento ou vazamento. Não fume. Afaste-se da área circundante lembrando que um possível superaquecimento pode proje-
tar o cilindro a uma distância considerável. Use PVC, luvas de borracha butílica, neoprene ou roupas de proteção e equivalentes. 

6.1.2 Para quem intervém diretamente:
Dada a estanqueidade da lata de aerossol, é improvável que ocorra derramamento considerável. No entanto, no caso de um recipiente sofrer algum dano que possa 
causar um vazamento, isole o cilindro em questão, levando-o ao ar livre ou cobrindo-o com material inerte e não combustível (por exemplo, areia, terra, vermicu-
lita) e tendo a previsão para evitar qualquer ponto de ignição que possa representar um risco grave de incêndio. Use luvas de proteção / vestuário de proteção / 
proteção ocular / proteção facial.
Elimine todas as fontes de ignição (cigarros, chamas, faíscas etc.) do local do vazamento. Não fume. Configure ventilação adequada. Evacue a área de perigo e, se 
necessário, consulte um especialista.

6.2. Precauções a nível ambiental:
Impedir a dispersão no ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
PARA A CONTENÇÃO
Use material absorvente inerte para absorver o produto vazado. Verifique se o local do vazamento está bem arejado. O material contaminado deve ser descartado 
em conformidade com o disposto no ponto 13.
PARA A LIMPEZA
Após a coleta, lave a área e os materiais afetados com água.

6.4. Remissão para outras secções:
Eventuais informações que dizem respeito à protecção individual e a eliminação estão indicadas nas secções 8 e 13.

Secção 7: Manuseamento e armazenagem.

7.1. Precauções para um manuseamento seguro:
Evitar a acumulação de cargas electrostáticas. Não vaporizar sobre chamas ou corpos incandescentes. Os vapores podem incendiar-se com a explosão, portanto 
é necessário evitar a acumulação, mantendo abertas portas e janelas e assegurando uma ventilação cruzada. Não comer, nem beber, nem fumar durante o uso. 
Não respirar aerossóis.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Conservar em local bem arejado, protegido dos raios solares directos e a uma temperatura inferior aos 50°C / 122°F, afastado de qualquer fonte de combustão.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s):
Utilizações do consumidor:
• Mantenha longe do calor, faíscas, chamas abertas.
• Não use em superfícies aquecidas ou expostas à luz solar.
• Não respire aerossóis / vapores.
• Evite contato com os olhos, pele, roupas.
• Não coma, beba ou fume durante o uso.
• Não use em espaços fechados e / ou limitados.
• Evite o uso excessivo do produto para não criar acumulação de gases inflamáveis no ar.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:
Perigos devidos à exposição em caso de incêndio
Produto pressurizado em um recipiente de metal selado (teste de pressão máx. 15 bar). Se superaquecido, as latas de aerossol podem se deformar, explodir e im-
pulsionar distâncias consideráveis. Coloque um capacete de proteção antes de se aproximar do fogo. Não respire produtos de combustão.
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Secção 8: Controlo da exposição/Proteção individual.

8.1. Parâmetros de controlo:
Referências Normas:
EU          OEL EU         Directiva (EU) 2017/2398; Directive (EU) 2017/164; Directiva 2009/161/EU; Directiva 2006/15/EC; Directiva 2004/37/EC;  
   Directiva 2000/39/EC; Directiva 91/322/EEC.               
                TLV-ACGiH                            ACGIH 2017

• Use a uma distância de 20 cm da superfície a ser tratada para evitar dispersão no ar.
• Pulverize por intervalos curtos e garanta uma boa ventilação após o uso.
Utilizações profissionais:
• Mantenha longe do calor, faíscas, chamas abertas.
• Não use em superfícies aquecidas ou expostas à luz solar.
• Não respire aerossóis/vapores.
• Evite contato com os olhos, pele, roupas.
• Não coma, beba ou fume durante o uso.
• Não use em espaços fechados e/ou limitados.
• Evite o uso excessivo do produto para não criar acumulação de gases inflamáveis no ar. 
• Use a uma distância de 20 cm da superfície a ser tratada para evitar dispersão no ar.
• Pulverize por intervalos curtos e garanta uma boa ventilação após o uso

PROPANO - CAS 74-98-6

VALOR LIMITE DE LIMIAR

Tipo Estado TWA/8h STEL/15m

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH INA 1000 INA INA

HIDROCARBONETOS,C7, n-ALCANOS, ISOALCANOS - CE 927-510-4

VALOR LIMITE DE LIMIAR

Tipo Estado
TWA/8h 
mg/m3 ppm

STEL/15m
mg/m3 ppm

OEL EU 1400 INA INA INA

Saúde - Nível derivado sem efeito - DNEL / DMEL

Efeitos nos
 consumidores

Efeitos nos
trabalhadores

Rota de exposição
Local 

Agudo
Sistêmico 

Aguda
Local 

Crónico
Sistêmica 

crônica
Local 

Agudo
Sistêmico 

Aguda
Local 

Crónico
Sistêmica 

crônica

Oral IND IND IND
149 mg/kg 

bw/d
IND IND IND IND

Inalação IND IND IND
447 INA 
mg/m3

IND IND IND
2085 mg/

m3

Pele IND IND IND
149 mg/kg 

bw/d
IND IND IND

300 mg/kg 
bw/d

HIDROCARBONETOS, C4 - CAS 87741-01-3

Saúde - Nível derivado sem efeito - DNEL / DMEL

Efeitos nos
 consumidores

Efeitos nos
trabalhadores

Rota de exposição
Local 

Agudo
Sistêmico 

Aguda
Local 

Crónico
Sistêmica 

crônica
Local 

Agudo
Sistêmico 

Aguda
Local 

Crónico
Sistêmica 

crônica

Inalação IND IND IND
0,0644
mg/m3

IND IND IND
2,21 mg/

m3

Pele IND IND IND IND IND IND IND
23,4 mg/kg 

bw/d

Legenda:
IND = Informação não disponível.
(C) = TETO; INAL = Fração inalável; RESP = Fração Respirável; THORA = Fração Torácica.
VND = perigo identificado, mas não há DNEL / PNEC disponível; NEA = nenhuma exposição esperada; NPI = nenhum perigo identificado.
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8.2. Controlo de exposição
Como o uso de equipamento técnico adequado deve sempre ter prioridade sobre o equipamento de proteção individual, verifique se o local de trabalho está bem 
arejado através de aspiração local eficaz.
Ao escolher equipamentos de proteção individual, consulte seu fornecedor de substâncias químicas.
O equipamento de proteção individual deve ter a marcação CE, mostrando que está em conformidade com os padrões aplicáveis.

Forneça um chuveiro de emergência com estação de lavagem de rosto e olhos.

Proteção das mãos
Material das luvas: nitrilo 
Espessura: 0,40 mm 
Tempo de permeação:> 480 min

Proteção da pele
Vista um macacão profissional de mangas compridas e calçado de segurança da categoria II (consulte a Diretiva 89/686 / EEC e a norma EN ISO 20344). Lave o corpo 
com água e sabão após remover a roupa de proteção.

Proteção dos olhos
Use óculos de proteção herméticos (consulte a norma EN 166).

Proteção respiratória
Se o valor limite (por exemplo, TLV-TWA) for excedido para a substância ou uma das substâncias presentes no produto, uma máscara com um filtro do tipo AX combi-
nado com um filtro do tipo P deve ser usada (consulte a norma EN 14387).
Devem ser utilizados dispositivos de proteção respiratória se as medidas técnicas adotadas não forem adequadas para restringir a exposição do trabalhador aos va-
lores-limite considerados. A proteção fornecida por máscaras é, de qualquer forma, limitada.

Controlos da exposição ambiental
As emissões geradas pelos processos de fabricação, incluindo as geradas pelos equipamentos de ventilação, devem ser verificadas para garantir a conformidade com 
os padrões ambientais.
Os resíduos do produto não devem ser eliminados indiscriminadamente com águas residuais ou despejados em cursos de água.

Secção 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base.

Estado Físico Líquido sob pressão

Cor Transparente

Odor Característico

Limiar Olfativo Não dísponivel

pH Não aplicável

Ponto de fusão ou de congelação < -100 °C (propulsor)

Ponto de ebulição inicial > -42 °C (propulsor)

Intervalo de ebulição Não dísponivel

Ponto de inflamação < -80 °C (propulsor) ASTM D92

Taxa de evaporação Não dísponivel

Inflamabilidade de sólido e gás Não aplicável

Limite inferior inflamabilidade 1,8% (V/V)

Limite superior inflamabilidade 9,5% (V/V)

Limite inferior explosividade Não dísponivel

Limite superior explosividade Não dísponivel

Pressão de vapor  3,2 Bar

Densidade de vapor > 2 (propulsor)

Densidade relativa 0,60 Kg/L

Solubilidade Solúvel em solventes orgânicos

Coeficiente de partição:n-octanol/água Não disponível

Temperatura de auto-ignição > 400 °C (propulsor)

Temperatura de decomposição Não disponível

Viscosidade Não aplicável

Propriedades explosivas Não disponível

Propriedades comburentes Não disponível
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9.2. Outras informações:
Volume do recipiente   520 mL ISO 90-3: 2000  
Volume do produto    400 mL ISO 90-3: 2000   
Pressão a 20 ° C    3.2 bar   
Pressão de deflexão    16.5 bar with manometer   
Pressão de ruptura do recipiente  18 bar with manometer
Ponto de inflamação da fase líquida  < 21 ° C
Inflamabilidade do propulsor   < 0 ° C

Secção 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Não existem perigos de reacção especiais com outras substâncias nas condições de utilização normais.
HIDROCARBONETOS,C7, n-ALCANOS, ISOALCANOS - CE 927-510-4
Reage violentamente com: oxidantes fortes. Ataques: materiais plásticos.

10.2. Estabilidade química
O produto é estável nas condições normais de utilização e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reações perigosas
Em condições de uso e armazenagem normais não são previsíveis reacções perigosas.

10.4. Condições a evitar
Evite aquecer o produto, pois pode explodir. Evite o contato com materiais combustíveis. O produto pode inflamar. O produto aerossol permanece estável por um 
período de mais de 36 meses e sob condições normais de armazenamento podem ocorrer reações perigosas porque o recipiente é quase hermeticamente fechado. 
Para evitar a deterioração do metal do recipiente, mantenha-o afastado de produtos de reação ácidos ou básicos. Atenção ao calor quanto a temperaturas acima 
de 50 ° C, há um aumento de pressão no interior do recipiente, de modo a atingir a deformação do cilindro até a explosão.

10.5. Materiais incompatíveis
Pode gerar gases inflamáveis em contato com metais elementares, nitretos, agentes redutores fortes. Pode gerar gases tóxicos em contato com ácidos minerais 
oxidantes, peróxidos e hidroperóxidos orgânicos. Pode inflamar-se em contato com ácidos minerais oxidantes, nitretos, peróxidos e hidroperóxidos orgânicos, 
fortes agentes oxidantes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos
Nenhuma decomposição se usada para os usos pretendidos.

Secção 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
Na ausência de dados experimentais para o próprio produto, os riscos para a saúde são avaliados de acordo com as propriedades das substâncias que ele contém, 
usando os critérios especificados no regulamento aplicável para classificação.
Portanto, é necessário levar em consideração a concentração de cada substância perigosa indicada na seção 3, para avaliar os efeitos toxicológicos da exposição 
ao produto.

a) Toxidade aguda
LC50 (inalação) da mistura: Não classificado (nenhum componente significativo)
LD50 (Oral) da mistura: Não classificado (nenhum componente significativo)
LD50 (Dérmico) da mistura: Não classificado (nenhum componente significativo)

b) Corrosão/Irritação cutânea
Corrosão / irritação cutânea, Categoria 2. H315 Provoca irritação cutânea.

c) Lesões oculares graves/Irritação ocular
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

d) Sensibilização respiratória ou cutânea
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

e) Mutagenicidade em células germinativas
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

f) Carcinogenicidade
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.
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g) Toxicidade reprodutiva
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

h) Toxicidade para orgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição única
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3. H336 Pode causar sonolência ou tontura.

i) Toxicidade para orgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição repetida
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

j) Perigo de aspiração
As declarações sobre a classificação de toxicidade por aspiração não foram incluídas nos elementos do rótulo, com base na seção 1.3.3. do anexo I do CRE.

Informação toxicológica relativa aos componentes da mistura:
HIDROCARBONETOS,C7, n-ALCANOS, ISOALCANOS - CE 927-510-4

a) Toxidade aguda
LD50 (Oral): 8 mL / kg de peso corporal Rato macho, fêmea.
LD50 (Dérmico)> 4 mL / kg de peso corporal Rato macho, fêmea.
LC50 (inalação)> 23,3 mg / L / 4h Rato macho, fêmea. Diretriz: OCDE 403

b) Corrosão/Irritação cutânea
Corrosão / irritação cutânea, Categoria 2. H315 Provoca irritação cutânea.

c) Lesões oculares graves/Irritação ocular
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

d) Sensibilização respiratória ou cutânea
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

e) Mutagenicidade em células germinativas
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

f) Carcinogenicidade
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

g) Toxicidade reprodutiva
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição única
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3. H336 Pode causar sonolência ou tontura.

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição repetida
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

j) Perigo de aspiração
Toxicidade em caso de aspiração, categoria 1; H304 Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias respiratórias.
PRINCIPAIS SINTOMAS E EFEITOS, AGUDOS E ATRASADOS
ROTAS DE EXPOSIÇÃO: A substância pode ser absorvida pelo organismo por inalação de vapor e ingestão. 
RISCO DE INALAÇÃO: Uma contaminação prejudicial do ar será atingida lentamente na evaporação da substância a 20 ° C.
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO A CURTO PRAZO: A substância é irritante para os olhos e a pele. O vapor é irritante para os olhos, a pele e o trato respiratório das pessoas. Se o 
líquido for ingerido, a aspiração para os pulmões pode levar à química da pneumonia. A substância pode causar efeitos no sistema nervoso central.
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO REPETIDA OU A LONGO PRAZO: O líquido possui características desengordurantes para a pele. A substância que pode afetar o fígado, causando 
funcionalidade reduzida.
RISCOS / SINTOMAS AGUDOS
INALAÇÃO: Torpor, dor de cabeça.
PELE: fofa, seca.
OLHOS: vermelhidão, dor.
INGESTÃO: Cólicas abdominais, sensação de queimação, náusea, vômito. 
NOTA
O cheiro é um aviso insuficiente de exceder o limite de exposição.

PROPANO - CAS 74-98-6

a) Toxidade aguda
LC50 (inalação): não classificado (nenhum componente significativo)
LD50 (Oral): Não classificado (nenhum componente significativo)
LD50 (Dérmico): Não classificado (nenhum componente significativo)

b) Corrosão/Irritação cutânea
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

c) Lesões oculares graves/Irritação ocular
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

d) Sensibilização respiratória ou cutânea
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.
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e) Mutagenicidade em células germinativas
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

f) Carcinogenicidade
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

g) Toxicidade reprodutiva
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição única
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição repetida
Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo.

j) Perigo de aspiração
Não atende aos critérios de classificação para esta classe de perigo.
ROTAS DE EXPOSIÇÃO: A substância pode ser absorvida pelo organismo por inalação.
RISCO DE INALAÇÃO: Devido a um vazamento, o líquido evapora muito rapidamente, substituindo o ar e causando um sério risco de ferimento em asfixia em salas 
fechadas.
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO A CURTO PRAZO: A rápida evaporação do líquido pode causar congelamento. Lá
substância pode causar efeitos no sistema nervoso central.
RISCOS AGUDOS / INALAÇÃO DE SINTOMAS: Sonolência. Estado de inconsciência.
PELE: o contato com líquido provoca congelamento.
OLHOS: o contato com o líquido provoca congelamento.
NOTA
Altas concentrações na atmosfera causam deficiência de oxigênio com risco de perda de conhecimento ou morte.

Secção 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade
Informação ecotoxicológica relativa à mistura:
Este produto é perigoso para o meio ambiente e é tóxico para organismos aquáticos. A longo prazo, tem efeitos negativos no ambiente aquático.
Informação ecotoxicológica relativa às principais substâncias presentes na mistura:

HIDROCARBONETOS,C7, n-ALCANOS, ISOALCANOS - CE 927-510-4

LC50 - Peixes > 13,4 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss OECD 203

EC50 - Crustáceos 12 mg/l/48h Daphnia magna OECD 202

EC50 - Algas / Plantas Aquáticas > 10 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata OECD 201

12.2. Persistência e degradabilidade
Não há dados de disponiveis.

12.3. Potencial de bioacumulação
Não há dados de disponiveis.

12.4. Mobilidade no solo
Não há dados de disponiveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

12.6. Outros efeitos adversos
Nenhum efeito adverso encontrado.

Secção 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Os resíduos devem ser descartados de acordo com os regulamentos em vigor, entregando os contêineres vazios a um triturador autorizado e equipado para 
manuseio seguro de contêineres pressurizados que contenham líquidos inflamáveis e gases não residuais. O recipiente vazio e aquecido a temperaturas acima de 
70 ° C pode estourar. Recupere se possível. Enviar para instalações de descarte autorizadas ou incineração em condições controladas. Opere de acordo com os 
regulamentos em vigor disposições locais e nacionais.



Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Químicos e Ambiente > Selantes e Adesivos > Fixadores de roscas                                                                  Revisão nº4   Data de revisão 12/10/2016

9/11

CAMP WELDER

Secção 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU
ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Designação oficial de transporte da ONU
ADR / RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID:  Classe: 2  Etiqueta: 2.1
IMDG:  Classe: 2  Etiqueta: 2.1
IATA:   Classe: 2  Etiqueta: 2.1

14.5. Perigos para o ambiente
ADR / RID: NO
IMDG: NO 
IATA: NO

14.4. Grupo de embalagem
ADR / RID, IMDG, IATA

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Limited Quantities: 1 L Código de restrição em galeria: (D)

Disposição Especial: -

IMDG EMS: F-D, S-U Limited Quantities: 1 L

IATA Cargo Quantidade máxima: 200 Kg Instruções Embalagem: 677

Pass.: Quantidade máxima: 100  Kg Instruções Embalagem: 670

Instruções especiais:

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

Secção 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente.
Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/CE: P3a
Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 
Produto
Ponto 40
Substâncias em Cadidate List (Art. 59 Reach)
Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem superior a 0,1%.
Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH)
Nenhuma
Substâncias sujeitas a obrigação de notificação de exportação Reg. (CE) 649/2012:
Nenhuma
Substâncias sujeitas à Convenção de Roterdão:
Nenhuma
Substâncias sujeitas à Convenção de Estocolmo:
Nenhuma
Controles Sanitários
Informações não disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química
Não foi processada uma avaliação de segurança química para a mistura e as substâncias contidas na mesma.

Flam. Gas 1 Gás inflamável, categoria 1

Secção 16: Outras informações

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:
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Aerosol 1 Aerossol, categoria 1

Aerosol 3 Aerossol, categoria 3

Flam. Liq. 2 Líquido inflamável, categorias 2

Press. Gas Gás pressurizado

Press. Gas (Liq.) Gás liquefeito

Asp. Tox. 1 Perigo de aspiração, categoria 1

Skin Irrit. 2 Irritação cutânea, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crônica, categoria 2

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crônica, categoria 3

H220 Gás extremamente inflamável.

H222 Aerossol extremamente inflamável.

H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H280 Contém gás sob pressão; pode estourar se aquecido.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Causa irritação na pele.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

LEGENDA:
- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviário das mercadorias perigosas 
- CAS NUMBER: Número do Chemical Abstract Service
- CE50: Concentração que produz efeito em 50% da povoação sujeita a testes
- CE NUMBER: Número de identificação em ESIS (arquivo europeu das substâncias existentes) 
- CLP: Regulamento CE 1272/2008
- DNEL: Nível derivado sem efeito
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema harmonizado global para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associação internacional do transporte aéreo 
- IC50: Concentração de imobilização de 50% da povoação sujeita a testes
- IC50: Concentração de imobilização 50%.
- IMDG: Código marítimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas.
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: O número de identificação consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentração mortal 50%
- LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nível de exposição ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante e tóxico, segundo o REACH
- PEC: Concentração ambiental previsível
- PEL: Nível de exposição previsível
- PNEC: Concentração previsível sem efeitos
- REACH: Regulamento CE 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de combóio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentração que não deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposição de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposição a curto prazo
- TWA: Limite de exposição a médio prazo
- VOC: Composto orgânico volátil
- vPvB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Classes de perigo para a água (alemão).

BIBLIOGRAFIA GERAL:
1. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH) 2. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
3. Regulamento (UE) 790/2009 do Parlamento Europeu
4. Regulamento (UE) 2015/830 do Parlamento Europeu
5. Regulamento (UE) 286/2011 do Parlamento Europeu
6. Regulamento (UE) 618/2012 do Parlamento Europeu
7. Regulamento (UE) 487/2013 do Parlamento Europeu
8. Regulamento (UE) 944/2013 do Parlamento Europeu
9. Regulamento (UE) 605/2014 do Parlamento Europeu
10. Regulamento (UE) 2015/1221 do Parlamento Europeu (VII Atp. CLP) 11. Regulamento (UE) 2016/918 do Parlamento Europeu (VIII Atp. CLP) 12. Regulamento (UE) 
2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
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- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agência ECHA
- Base de dados de modelos de SDS de substâncias químicas - Ministério da Saúde e Instituto Superior de Saúde
Nota para o utilizador:
as informações contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos à data da última versão. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade das informações 
em relacão ao uso específico do produto.
Não se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade específica do produto.
Dado que o uso do produto não abrange o nosso controlo directo, è obrigatóio para o utilizador observar sob a própria responsabilidade as leis e as disposições em vigor 
em matéria de higiene e segurança. Não se assumem responsabilidade para usos impróprios.
Fornecer uma formação apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos químicos.


