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Ficha de dados de segurança
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º
Versão: 1

Revisão: 13.01.2014

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
· 1.1 Identificador do produto
· Nome comercial: Pevalen™
· Identificador do produto Pevalen™
· Número de registo 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
· Utilização da substância / da preparação Plastificante
· 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
· Fabricante/fornecedor:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Entidade para obtenção de informações adicionais: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Número de telefone de emergência: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
· 2.1 Classificação da substância ou mistura
· Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
A substância não se classificou em conformidade com o regulamento CLP.
· Classificação em conformidade com a Directiva 67/548/CEE ou Directiva 1999/45/CE
A substância não é classificada como prejudicial à saúde ou o ambiente, de acordo com a substância
da directiva.
· 2.2 Elementos do rótulo
· Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 Não aplicável.
· Pictogramas de perigo Não aplicável.
· Palavra-sinal Não aplicável.
· Frases de perigo Não aplicável.
· Frases de prudência Não aplicável.
· Designação dos riscos: Não existem perigos especiais associados a este produto.
· 2.3 Outros perigos
Cuidado! O produto não é ainda totalmente testada. A classificação é baseada em um produto
semelhante.
· Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
*

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
· 3.1 Substâncias Sim
· Substâncias perigosas:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester
P
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SECÇÃO 4: Primeiros socorros
· 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
· Em caso de inalação:
As medidas de primeiros socorros são desnecessárias, mas apanhe ar fresco para conforto pessoal.
· Em caso de contacto com a pele:
Não são necessárias medidas de primeiros socorros, mas lave a pele exposta com água e sabão por
razões de higiene.
· Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.
· Em caso de ingestão:
Lave a boca com água.
Se tiver ingerido uma grande quantidade ou se sentir indisposto, consulte um médico.
· 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
· 5.1 Meios de extinção
· Meios adequados de extinção:
CO2, pó extintor ou jato de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jato de
água ou espuma resistente ao álcool.
· Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança: Água em jacto
· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Num incêndio podem ser libertados:
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO2)
· 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
· Equipamento especial de proteção:
Os bombeiros devem usar equipamento de protecção adequado e aparelhos de respiração autónomos
(SCBA) com máscara completa que funcione em modo de pressão positivo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
· 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Use óculos de segurança, luvas, vestuário de protecção e botas de borracha, por motivos higiénicos.
· 6.2 Precauções a nível ambiental:
Minimize a propagação da área e tape os canos.
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos
competentes.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Pequeno derrame:
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais).
Grande derrame:
Bombeie o produto para um recipiente sobresselente etiquetado de forma adequada.
· 6.4 Remissão para outras seções
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

( continuação na página 3 )
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Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
· 7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Utilize equipamento de protecção pessoal de acordo com a secção 8 se existir risco de exposição.
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
· Precauções para prevenir incêndios e explosões: Não aplicável.
· 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
· Armazenagem:
· Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:
Conservar apenas no recipiente original.
· Outros avisos sobre as condições de armazenagem:
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
· 7.3 Utilizações finais específicas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual
· 8.1 Parâmetros de controle
· Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de
trabalho tenha que ser monitorizado.
· DNEL Não classificado.
· PNEC Não classificado.
· 8.2 Controle da exposição
· Equipamento de proteção individual:
· Medidas gerais de proteção e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos
químicos.
· Proteção respiratória:
Não necessário se o local for bem ventilado.
Proteção respiratória se o local não for bem ventilado.
· Proteção das mãos:
Luvas de protecção não é realmente necessário. No entanto, recomendamos usar luvas de borracha.
· Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras
características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
· Tempo de penetração no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
· Proteção dos olhos:
Se for utilizado em situações em que haja risco de salpicos, utilize óculos de segurança.
· Protecção da pele:
Vestuário de trabalho normal para a indústria química (calças e mangas compridas).
· Limites e monitorização da exposição do ambiente Não é necessário.
· Medidas de gestão de riscos
Não estão disponíveis cenários de exposição uma vez que não está classificado como perigoso para a
saúde ou para o ambiente, em conformidade com o Regulamento CLP (CE) N.º 1272/2008.
P
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SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
· Informações gerais
· Aspecto:
Forma:
Líquido
Cor:
Incolor
· Odor:
Suave
· valor pH:

6-7

· Mudança do estado:
Ponto / intervalo de fusão:
Ponto / intervalo de ebulição:

Não classificado.
Não classificado.

· Ponto de fulgor:

230-250 °C

· Inflamabilidade (sólido, gás):

Não aplicável.

· Temperatura de ignição:

Não classificado.

· Temperatura de decomposição:

Não classificado.

· Perigos de explosão:

Não explosivo.

· Limites de explosão:
· Propriedades comburentes

Não classificado.
Não oxidante.

· Pressão de vapor:

Não classificado.

· Densidade:

1,039 g/cm³

· Solubilidade em / miscibilidade com
água:

Não classificado.

· Coeficiente de distribuição (n-octanol/água): Não classificado.
· Viscosidade:
Dinâmico em 23 °C:
· 9.2 Outras informações

33 mPas
Não existe mais nenhuma informação relevante
disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
· 10.1 Reatividade
Não há dados de ensaio específicos para este produto. Para obter mais informações, consulte as
secções seguintes deste capítulo.
· 10.2 Estabilidade química O produto é estável em condições normais.
· 10.3 Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reações perigosas.
· 10.4 Condições a evitar Não se conhecem.
· 10.5 Materiais incompatíveis: Não se conhecem.
· 10.6 Produtos de decomposição perigosos:
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
P
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SECÇÃO 11: Informação toxicológica
· 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
· Toxicidade aguda:
· Valores LD/LC50: Não existem dados disponíveis.
· Efeito de irritabilidade primário:
· sobre a pele: Não existem dados disponíveis.
· sobre os olhos: Não existem dados disponíveis.
· Sensibilização Não existem dados disponíveis.
· Toxicidade por dose repetida Não existem dados disponíveis.
· Carcinogenicidade: Não existem dados disponíveis.
· Mutagenicidade: Não existem dados disponíveis.
· Efeitos tóxicos na reprodução: Não existem dados disponíveis.
· Observação:
Cuidado! O produto não é ainda totalmente testada. A classificação é baseada em um produto
semelhante.

SECÇÃO 12: Informação ecológica
· 12.1 Toxicidade
· Toxicidade aquática: Não existem dados disponíveis.
· 12.2 Persistência e degradabilidade Não existem dados disponíveis.
· 12.3 Potencial de bioacumulação Não existem dados disponíveis.
· 12.4 Mobilidade no solo Não existe informação.
· Outras indicações ecológicas:
· Indicações gerais:
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas,
aos cursos de água ou à canalização.
· 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
· 12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· Observação:
Cuidado! O produto não é ainda totalmente testada. A classificação é baseada em um produto
semelhante.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
· 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
O produto não está classificado como um desperdício perigoso.
Incinerar num local autorizado.
· Catálogo europeu de resíduos
16 03 06 resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05
· Embalagens contaminadas:
Os materiais de embalagem contaminados têm de ser eliminados da mesma forma que o produto.
· Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
· Meio de limpeza recomendado: Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza.
P
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SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
· 14.1 Nº UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Designação de transporte (Minuta)
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

-

· 14.4 Grupo de embalagem
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Perigos para o ambiente:
· Poluidor dos mares (marca que indica que é
prejudicial ao ambiente) :

Não

· 14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável.

· 14.7 Transporte a granel em conformidade com
o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o
Código IBC
Não aplicável.
· Transporte/outras informações:

*

Não constitui material perigoso em conformidade
com os regulamentos acima indicados.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
· 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente
Não aplicável.
· Disposições nacionais:
· Outros regulamentos, restrições e decretos que proibem Não aplicável.
· 15.2 Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações
As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não
representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.
· Departamento que elaborou a ficha de segurança: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Dados alterados em comparação à versão anterior
P

