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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-LIMPADOR 
Nome da empresa: TECNOLITA Industrial Ltda. 

Endereço: Rua Bernardino Martins Filho, nº 55 – Jd. das Bandeiras II – Campinas/SP – CEP 13051-103 

Telefone Contato: (19) 3729-3090 Telefone Emergência: (19) 3729-3090 

Fax: (19) 3729-3080 E-mail: anticorrosivos@tecnolita.com.br  

Ceatox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800 – 0148110 – www.ceatox.org.br  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação do GHS: 
Líquidos Inflamáveis: Categoria 2 
Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2A 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição 
única 

Categoria 3 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

   
 
Palavras de advertência: PERIGO 
Frases de Perigo: 
H225 – Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H319 – Provoca irritação ocular grave. 
H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens. 
Frases de Precaução – Prevenção: 
P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta / superfícies quentes. – Não fume. 
P261 – Evite inalar gases / névoas / vapores / aerossóis. 
P280 – Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial. 
P240 – Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. 
P243 – Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. 
P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Frases de Precaução – Respostas à emergência: 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxágue a pele com água / tome uma ducha. 
P370 + P378 EM CASO DE INCÊNDIO: Para extinção utilize agentes extintores apropriados. 
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários 
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
P337 + P313 CASO A IRRITAÇÃO OCULAR PERSISTA: Consulte um médico. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. 
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P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
Frases de Precaução – Armazenamento: 
P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 
P405 – Armazene em local fechado à chave. 
Frases de Precaução – Disposição: 
P501 – Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação vigente. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Nome Químico Comum ou Nome 

Técnico 
Nº CAS Concentração ou Faixa de 

Concentração (%) 
Metil Etil Cetona (MEK) 78-93-3 40 – 50 % 

Acetona 67-64-1 15 – 20 % 
Tolueno 108-88-3 15 – 20 % 

 
 

Natureza Química: MISTURA  
Nome Químico: SOLVENTE PARA BORRACHA 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Procurar auxílio médico imediato. Remover a vítima para local arejado. Em caso de dificuldade 
respiratória, fornecer oxigênio. Em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial. 

Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade 
de água corrente, preferencialmente sob chuveiro. Procurar auxílio médico imediato. 

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente, por pelo menos 15 
minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato se possível. Procurar auxílio médico 
imediato. 

Ingestão: Procurar auxílio médico imediatamente. Não induzir o vômito. Vômito só deverá ser induzido por 
pessoa da área médica. Se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração 
do produto para os pulmões. Nunca oferecer nada para pessoa inconsciente ou com convulsões. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: 
Ingestão – O líquido pode ser aspirado para os pulmões que podem ser seriamente afetados. Pode provocar 
outros sintomas semelhantes aos da inalação. Pode afetar o sistema nervoso central. Pode causar: sonolência, 
dor de cabeça, desconforto abdominal. 
Inalação: Pode acentuar a toxidez de hidrocarbonetos usados como solventes. Pode causar: Irritação do nariz, 
garganta e trato respiratório, dor de cabeça, náusea, vômito, dificuldade para respirar. Altas concentrações de 
vapor podem provocar depressão do sistema nervoso central. Sintomas: Perda da coordenação motora, 
inconsciência e morte. 
Pele – Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e 
dermatites. Pode ser absorvido através da pele. 
Olhos – Vapores: Pode causar irritação. Líquido: Pode causar irritação severa. Dor imediata. Vermelhidão. 
Inchaço. Dificuldade de enxergar. Danos à córnea. 

Notas para o médico: Não é conhecido antídoto específico. Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e 
as condições clínicas do paciente. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, utilizar espuma resistente a álcool, água spray, dióxido de 
carbono (CO2) e pó químico seco. 

Meios de extinção não apropriados: Dados não disponíveis. 

Perigos específicos: Vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se por grandes distâncias até 
encontrar uma fonte de ignição e inflamar-se. Em caso de combustão, pode gerar monóxido de carbono, além de 
CO2. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Não deve ser direcionado jato de água diretamente 
sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
Precauções para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Dados não disponíveis. 

Precauções pessoais: Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Usar equipamentos 
de proteção pessoal indicados na Seção 8, para evitar contato com o produto. 

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades 
competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a 
vegetação. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Estancar se possível. Conter o produto derramados com diques 
de terra ou areia. Eliminar fontes de ignição ou calor. Transferir para recipiente adequado. Recolher restos com 
material absorvente apropriado. Larvar com água o local contaminado, que deve ser recolhida para descarte. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro: Usar em área bem ventilada. Impedir a inalação do produto, contato com os 
olhos, pele e roupas através de proteção adequada. Se ocorrer contato acidental, o local deve ser lavado 
imediatamente. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis em locais apropriados. Lavar as 
mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio. Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade: Armazenar em local coberto, bem 
ventilados, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamar abertas. Garantir que o local de 
armazenamento possua temperatura, pressão e umidade adequadas. Manter os recipientes hermeticamente 
fechado quando fora de uso. Prover aterramento adequado para evitar acúmulo de eletricidade estática. 
Incompatibilidade: Evitar contato com oxidantes fortes, amônia, aminas, ácidos e bases fortes, isocianatos, 
piridina e outros compostos com grande afinidade com grupos cetona. Evitar contatos com: Agentes oxidantes 
fortes; Ácidos fortes; Bases fortes; Isocianatos; Aminas; Amônia; Piridinas; Compostos com grande afinidade com 
grupos cetona. Materiais para embalagens recomendados: aço doce; aço inoxidável. Inadequado: cloreto de 
polivinil (PVC) 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle específicos: 
METIL ETIL CETONA (MEK): 

 TLV-TWA (ACGIH): 200 ppm 
 PEL-TWA (OSHA): 200 ppm 
 TLV-STEL (ACGIH): 300 ppm 
 LT (NR15): 155 ppm 
 Limite de odor: 0,27 ppm 
 IPVS: 3.000 ppm 

TOLUENO: 
Valor limite (Brasil, Portaria Mtb 3214/78, NR15 – Anexo 11): - limite de tolerância – média ponderada 
(48h/semana) = 290 mg/m³ (78 ppm). 
Limite de tolerância máximo: 146 mg/m³ (117 ppm) 
Grau de insalubridade: médio 

 TLV / TWA (ACGOH): 100 ppm 
 TLV / STEL: 150 ppm 
 IDLH: 2.000 ppm 

ACETONA: 
 LT (48 h/s): 780 ppm / 1.870 mg/m³ - atualizada 2008-03-13; Base NR15 
 TWA: 500 ppm – atualizada 2007-01-01; Base ACGIH 

Medidas de controle de engenharia: Em ambientes fechado, este produto deve ser manuseado mantendo-se 
exaustão adequada (geral diluidora ou local exaustora). 

Medidas de proteção pessoal 
Proteção dos olhos / face: Óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão. 

Proteção da pele: Avental de PVC. Recomendamos a adoção de botas / sapatos de segurança. Proteção das 
mãos: Luvas de borracha butílica. 

Proteção respiratória: Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar máscara 
autônoma ou ar mandado. Recomenda-se máscara com filtro para vapores orgânicos em caso de exposição a 
vapores / aerossóis. 

Perigos térmicos: Dado não disponível. 

Medidas de higiene: Assegurar que os lava olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de 
trabalho. Manter o equipamento de proteção individual em condições de higiene. Lavar as mãos antes de 
interrupções, e no final do dia de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido límpido 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

pH: Não aplicável 

Ponto de fusão/congelamento: - 86 °C 

Ponto de ebulição: 79,6 °C 

Ponto de fulgor: - 3,9 °C (copo aberto); - 6,7 °C (copo fechado) 

Taxa de evaporação: Não disponível 
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Inflamabilidade: Não disponível 

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: 1,4 % vol – 11,4 % vol (93 °C) 

Pressão de vapor: 9,6 kPa (20 °C) 

Densidade relativa: 805 kg/m³ 

Densidade do vapor: (ar = 1) 2,41 

Solubilidade: 22,5 % em água (20 °C) 

Coeficiente de partição n-octanol/água: 0,3 

Temperatura de autoignição: 505 °C 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: 0,40 mPa.s 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Existe possibilidade de reatividade perigosa. 

Estabilidade química: Estável em condições normais de uso e estocagem. 

Possibilidade de reações perigosas: Pode formar misturas explosivas com o ar. 

Condições a serem evitadas: Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar. 

Materiais ou substância incompatíveis: Evitar contato com: agentes oxidantes fortes; ácidos fortes; bases fortes; 
isocianatos; amônia; aminas; piridinas; compostos com grande afinidade com grupos cetona. 

Produtos perigosos da decomposição: Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, além de CO2. 
Pode formar peróxidos se ficar em contato prolongado com o ar. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

METIL ETIL CETONA (MEK): 
Toxicidade aguda 

 Oral – Moderadamente tóxico 
DL50, rato: 2193 mg/lg (OECD 423) 
DL50, camundongo: 4050 mg/kg 

 Inalação – Pouco tóxico 
CL50, 6h, rato: > 5000 ppm 
CL50, 2h, camundongo: 40000 mg/m³ 

 Dérmica: dados não disponíveis 
Corrosão/irritação da pele: Moderadamente tóxico – DL50, coelho: > 10 mL/kg (OECD 402) 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritantes, coelho (OECD 405) 
Sensibilização respiratória ou à pele: Dados não disponíveis 
Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis 
Carcinogenicidade:  

 Teste de linfoma em camundongo: negativo (OECD 476) 
 Teste em células de mamíferos – mutagenicidade de aberração cromossômica: negativo (OECD 473) 
 Teste de micronúcleo em ratos: negativo (OECD 474) 
 A Metiletilcetona pode intensificar a ação de hidrocarbonetos saturados com 6 átomos de carbono 

(hexanos) sobre o sistema nervoso periférico. Também pode aumentar a toxicidade de hidrocarbonetos 
halogenados sobre o fígado e os rins. 

 Teste Ames: negativo 
Toxicidade à reprodução: Dados não disponíveis 
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Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição única: Dados não disponíveis. 
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposições repetidas: Dados não disponíveis. 
Perigo por aspiração: Dados não disponíveis 

TOLUENO: 
Toxicidade aguda: 

 Inalação: CL50 (camundongos, 8H) = 8.320 ppm 
 Contato com a pele: DL50 (coelho) = 14 g/kg 
 Ingestão: DL50 (ratos) = 5.000 mg/kg 

Sintomas: Causa fadiga, perda de apetite, insônia e emagrecimento. Por inalação prolongada pode provocar dor 
de cabeça, náuseas, tonteiras e sonolência. Em altas concentrações, perda de consciência, podendo evoluir até a 
morte. 
Efeitos locais: 

 Inalação: Pode provocar irritação das vias aéreas superiores. 
 Contato com a pele: Da irritação à queimadura local. 
 Contato com os olhos: Irritação e queimadura com eventual lesão da córnea. 

Efeitos locais: 
 Inalação: Podem ocorrer graves lesões pulmonares, se inalado em altas concentrações e se aspirado 

pelos pulmões pode causar pneumonia química. 
 Contato com a pele: Dermatite por ressecamento. 

ACETONA: 
Toxicidade aguda – Oral: 

 DL50: 5.800mg/kg – rato 
 DL50: 5.340mg/kg – coelho 

Toxicidade aguda – Inalatória: 
 CL50 – 8h: 50,1 mg/L – rato. Sintomas: efeitos narcoepléticos. Os componentes do produto podem ser 

absorvidos por inalação. Irritante para as vias respiratórias. 
Toxicidade aguda – Dérmica: 

 DL50: 20.000 mg/kg-coelho. Absorção dérmica possível. 
Toxicidade aguda (outras vias de administração: Dados não disponíveis. 
Toxicidade por aspiração: Dados não disponíveis. 
Corrosão/irritação da pele: Leve irritação da pele. 
Lesões oculares graves/irritação ocular/irritação dos olhos: Irritante para os olhos. Irritante para as membranas 
mucosas. 
Sensibilização respiratória ou cutânea: Dados não disponíveis. 
Toxicidade em dosagem repetitiva: Se inalado, sintomas – vertigem, vômitos, diarreias, sonolência. Dérmico – 
dermatite. 
Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo – Exposição única: Avaliação toxicológica – a substância ou 
mistura está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 3, com irritação do 
trato respiratório. Pode causar sonolência e vertigem. Observações: a substância ou mistura está classificada 
como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 3, com irritação do trato respiratório. Pode 
causar sonolência e vertigem 
Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo – Exposição única: Dados não disponíveis. 
Carcinogenicidade: Não classificado como carcinogênico humano. 
Mutagenicidade in vitro: Dados não disponíveis. 
Mutagenicidade in vivo: Dados não disponíveis. 
Toxicidade à reprodução: Dados não disponíveis. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

METIL ETIL CETONA: 
Ecotoxicidade: Tem baixa toxidez para organismos aquáticos. 
Peixe: 
CE0, Pimephales sp: 1150 mg/L 
CL50, 96h, Leuciscus idus: 4600 mg/L 
CL50, 96h, Pimephales promelas: 2993 mg/L (OECD 203) 
CL50, 24h, Carassius auratus (goldfish): > 5000 mg/L 
Invertebrado: 
CE50, 48h, Daphnia magna: 308 mg/L (estático – OECD 202) 
NOEC, Daphnia magna: > 70mg/L 
Persistência / degradabilidade: Persistência e degradabilidade Teste de biodegradabilidade – OECD 301 
Biodegradável. 98% após 28 dias. 
DBO5: 83% do teórico. 
Potencial Bioacumulativo: Não é esperado que bioacumule no ambiente. 
Mobilidade no solo: Dados não disponíveis. 
Outros efeitos adversos: WGK 1 – Pouco perigoso para a água. 

TOLUENO: 
Mobilidade: Volátil. 
Impacto ambiental: Os vapores são prejudiciais ao meio ambiente. 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:  
Efeitos sobre organismos aquáticos: Produto tóxico a vida aquática, mesmo em baixas concentrações. Pode 
transferir qualidades indesejáveis à água prejudicando o seu uso. 
Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo, por percolação, degradas a qualidade das águas do lençol 
freático. 

ACETONA: 
Ecotoxicidade 
Compartimento aquático (incluindo sedimentos): 
Toxicidade para os peixes: CL50-24h: 8.750 mg/L – Brachydanio rerio (zebra fish) – Biblioteca 
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos: CE50-24h: 6.400 mg/L – Daphnia magna – 
Bibliografia 
Toxicidade aos microrganismos: CE50-16h: 1.700 mg/L – Pseudomonas putida – Bibliografia 
Avaliação da ecotoxicidade: Não apresentam nenhum efeito danoso conhecido, no longo prazo, sobre os 
organismos aquáticos testados. 
Persistência e degradabilidade/biodegradabilidade: 
Biodegradabilidade: aeróbica final – Rapidamente biodegradável 
Anaeróbio: biodegradável 
Bioacumulação/coeficiente de partição (n-octanol/água): Não potencialmente bioacumulável. 
Mobilidade: O produto infiltra-se facilmente no solo. O produto evapora-se rapidamente. 
Distribuição conhecida para compartimentos ambientais: Destino final do produto: água. Destinação final do 
produto: ar. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

Produto: Priorizar a não geração, redução, reutilização, reciclagem, co-processamento e incineração em 
instalações autorizadas, observando normal operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à 
segurança e ao meio ambiente. Realizar o co-processamento ou incineração em instalações capazes de evitar a 
emissão de poluentes para a atmosfera. A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e 
federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais. 

Restos do produto: O mesmo método indicado para o produto. 
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Embalagem usada: Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente próximo às mesmas. Não 
retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. Destinar 
adequadamente priorizando a reutilização, recuperação e reciclagem em empresas autorizadas. Todos os 
procedimentos devem seguir normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à 
segurança e ao meio ambiente. A destinação deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de 
acordo com as normas dos órgãos ambientais locais. 

EPIs necessários para o tratamento e a disposição dos resíduos: Utilizar os EPIs conforme descrito na seção 8. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Transporte: 
Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 
instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
modificações. 

Número ONU: 1993 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: III 

Regulamentações adicionais: ND 

 
 

Hidroviário: 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em Águas Brasileiras) 
Normas de autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto 
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 
IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code) 

Número ONU: 1993 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: III 

Regulamentações adicionais: ND 

 

Aéreo: 
ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de Dezembro de 2009. RBAC N175 – 
(REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
N175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International Civil Aviation Organization (Organização da 
Aviação Civil Internacional) – doc 9284 NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação 
Internacional de Transporte Aéreo) DGR (Dangerous Goods Regulation) 
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Número ONU: 1993 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: III 

Regulamentações adicionais: ND 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 

Regulamentações específicas para o produto químico:  
Decreto Federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 
Portaria nº 229 de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 11-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
H227: Líquido combustível 
H302: Nocivo se ingerido 
H303: Pode ser nocivo se ingerido 
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H311: Tóxico em contato com a pele 
H314: Pode provocar queimadura severa à pele e dano aos olhos 
H315: Provoca irritação à pele 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H319: Provoca irritação ocular grave 
H332: Nocivo se inalado 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H372: Provoca dano aos órgãos por exposição repetida ou prolongada se inalado 
H401: Tóxico para os organismos aquáticos 
H402: Nocivo para os organismos aquáticos 
 
Outras informações:  
As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto 
seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. 
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre 
utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do 
processo operacional ou dele resultantes. 
 
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser, mas não necessariamente são, utilizados nesta ficha de dados 
de segurança: 
ACGHI: American Conference of Industrial Hygienists 
BEI: Índice de exposição Biológica 
CAS: Chemical Abstract Service (Divisão da American Chemical Society) 
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CMR: Susbtância cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução 
Ecxx: Concentração efetiva de xx 
FG: Grau alimentar 
GHS: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos 
Declaração H: Declaração de riscos (H-statement) 
IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos 
IATA-DGR: Regulamento de bens perigosos da “Associação Internacional de Transportes Aéreos” (IATA) 
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional 
ICAO-TI (ICAO): Instruções Técnicas da “Organização da Aviação Civil Internacional” 
ICxxx: Concentração inibitória para xx de uma substância 
IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
ISO: Organização Internacional de Normalização 
LCxx: Concentração letal, para xx por centro da população de teste 
LDxx: Dose letal, para xx por cento da população teste 
logPow: Coeficiente de partição octanol-água 
N.O.S.: Não especificado noutra categoria 
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
OEL: Limite de exposição profissional 
PBT: Persistente, bioacumulativo e tóxico 
PEC: Concentração previsível sem efeitos 
PEL: Limites de exposição permitidos 
PNEC: Concentração previsível sem efeitos 
EPI: Equipamento de proteção individual (PPE) 
Declaração P: Declaração de precaução (P-statement) 
STEL: Limite de exposição de curta duração 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
TLV: Valor de limiar 
TWA: Média ponderada pelo tempo 
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável 
WEL: Nível de exposição no local de trabalho 

Bibliografia: 
- Seção 14: Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução 5232 de 
14 Dezembro de 2016); 
- ABNT-NBR 14725:2014 

    
 

 

 

 

 

 


