
 

Nome da MSDS DEVCON® Epoxy Coat™ 7000 AR (Acid Resistant)
Nome do fabricante ITW Devcon
Código do produto: 12750
Data de revisão do Kit de MSDS 1/15/2011

Componentes 
 EPOXY COAT 7000 AR GREY RESIN
 EC 7000 HARDENER

ITW Devcon Código do Produto :   12750

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: EPOXY COAT 7000 AR GREY RESIN
Nome do fabricante: ITW Devcon
Endereço: 30 Endicott Street

Danvers, MA 01923
Número do te lefone
geral:

(978) 777-1100

Telefone de emergência: (800) 424-9300
CHEMTREC: Em caso de emergência nos EUA, ligar para a

CHEMTREC: 800-424-9300
Canutec: No Canadá, ligar para a CANUTEC: 1 (613) 996-6666

(ligar a cobrar)
Data de Revisão da
MSDS:

1/15/2011

HMIS
Risco à Saúde
pelo  2*

Risco de
Incêndio pelo  1

Reatividade  1

Proteção
Pessoal  x

*  Efeitos crônicos
sobre a saúde

SEÇÃO 2 - COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico CAS# Percentual de Ingredientes

Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether 28064-14-4    60 - 100 por peso

Bisphenol A diglycidyl ether resin 25068-38-6    1 - 5 por peso

Titanium dioxide 13463-67-7    1 - 5 por peso

Inert material N/A    0.1 - 1 por peso

SEÇÃO 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Panorama da Emergência: ATENÇÃO! Possível sensibilizador. Irritante.
Rota de exposição: Olhos. Pele. Inalação. Ingestão.
Efeitos potenciais na saúde:
    O lho: Pode causar irritação moderada, sensação de ardor, lacrimação,

vermelhidão e inchaço. A exposição prolongada pode causar lacrimação,
conjuntivite, dano à córnea e lesões permanentes..

    Pele: Pode causar irritação da pele, comichão, vermelhidão, erupções
cutâneas, urticária, ardor e inchaço. É possível que ocorram reações
alérgicas
Pode causar sensibilização da pele, uma reação alérgica, que passa a
ser evidente mediante nova exposição a este material.

    Inalação: Irritante do trato respiratório. A concentração elevada pode causar
tontura, dor de cabeça e efe itos anestésicos. Pode causar sensibilização
respiratória com sintomas parecidos aos da asma em pessoas
suscetíveis.

    Ingestão: Causa irritação, sensação de queimadura na boca, garganta e trato
gastrointestinal, e dor abdominal.

Efe itos crônicos sobre a saúde: O contato prolongado com a pele pode causar ardor associado com
vermelhidão grave, inchaço e possível destruição de tecidos.

Sinais/Sintomas: A exposição excessiva pode causar dor de cabeça, tontura, náusea e
vômito.

Órgãos-alvo: Olhos. Pele. Sistema respiratório. Sistema digestivo.
Piora das condições pré-
existentes:

Pessoas com problemas preexistentes na pele, asma, alergias ou
sensibilidade conhecida podem ser mais suscetíveis aos efe itos desse
produto.

SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com bastante água durante pelo menos
15 a 20 m inutos. Garantir a lavagem adequada dos olhos separando as
pálpebras com os dedos. Obter assistência médica imediatamente.

Contato de Pele: Lavar imediatamente a pele com bastante água e sabão durante 15 a 20
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minutos ao remover roupas e calçados contaminados. Obter assistência
médica se ocorrer irritação ou se a irritação persistir.

Inalação: Se inalado, levar o paciente para o ar livre. Se não estiver respirando,
pessoal capacitado deve administrar respiração artificia l ou oxigênio.
Obter assistência médica imediatamente.

Ingestão: Se ingerido, NÃO induzir o vômito. Ligar imediatamente para um médico
ou para um centro de controle de envenenamentos. Nunca administrar
nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Ponto de inflamação: >400°F (204.4°C)
Método do Ponto de
Inflamação:

Pensky-Martens Closed Cup

Temperatura com Ignição
Automática:

Não determinado.

Lim ite Inferior Inflamável /
Explosivo:

Não determinado.

Lim ite Máximo Inflamável /
Explosivo:

Não determinado.

Instruções de combate a
incêndio:

Evacuar da área o pessoal sem proteção. Borrifar água fria para esfriar
os recipientes expostos ao fogo para m inim izar o risco de ruptura. Não
entrar em áreas de incêndio confinadas sem equipamento de proteção
completo. Se possível, conter a água utilizada para combater o incêndio
que escorrer.

Meios de extinção: Usar dióxido de carbono (CO2) ou pó quím ico para combater incêndios
que envolvam este material.

Meios inadequados: Água ou espuma pode causar espumação.
Equipamento de proteção: Como em qualquer incêndio, usar aparelho autônomo de respiração de

pressão positiva (SCBA), MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e
equipamento completo de proteção.

Perigos de incêndio incomuns: Sealed containers at e levated temperatures may rupture explosively and
spread fire due to polymerization.. O aquecimento acima de 149 °C (300
°F) na presença de ar pode causar decomposição oxidativa lenta e acima
de 260 °C (500 °F) pode causar polimerização.

SEÇÃO 6 - MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL

Medidas para Limpeza de
Derrame:

Absorver os derramamentos com material inerte (por exemplo, areia ou
terra) e, em seguida, colocar em um recipiente para dejetos quím icos.
Providenciar ventilação. Limpar imediatamente os derramamentos
observando as precauções descritas na seção sobre equipamentos e
proteção. Depois da remoção, lavar a área do derramamento com água
e sabão para elim inar os resíduos presentes.
Evitar o contato pessoal e evitar respirar os vapores ou névoas. Ventilar a
área. Usar os equipamentos de proteção pessoal apropriados, como
descritos na seção 8.

Precauções para a Equipe: Evacuar a área e evitar que pessoal desnecessário e sem proteção entre
na área do derramamento.

Precauções ambientais: Evitar escoamento para bueiros, valas e corpos d’água.
Outras precauções: Bombear ou transferir com pá para recipientes de armazenamento ou de

recuperação.

SEÇÃO 7 - MANUSEIO e ARMAZENAMENTO

Manuseio: Usar com ventilação adequada. Evitar respirar o vapor, aerossol ou
névoa.

Armazenamento: Armazenar em uma área fresca, seca e bem ventilada, afastada de
fontes de calor e materiais incompatíveis. Manter o recipiente fechado
hermeticamente quando não estiver em uso.

Procedimentos especiais de
manuseio:

Proporcionar ventilação/proteção respiratória apropriada contra os
produtos de decomposição (ver a Seção 10) durante as operações de
solda/corte a maçarico e instalar proteção contra o pó durante as
operações de lixamento/esmerilhamento do produto já curado.

Práticas de higiene: Lavar bem depois do manuseio.

SEÇÃO 8 - CONTROLES RELATIVOS À EXPOSIÇÃO, PROTEÇÃO PESSOAL - DIRETRIZES DE
EXPOSIÇÃO

Controles de engenharia: Usar um controle de engenharia apropriado, tal como áreas fechadas
para processos, ventilação local de exaustão ou outros controles de
engenharia para manter os níveis em suspensão no ar abaixo dos
lim ites de exposição recomendados. Uma boa ventilação deve ser
suficiente para controlar os níveis em suspensão no ar. Onde tais
sistemas não sejam eficazes, usar equipamento de proteção pessoal
adequado, que tenha desempenho satisfatório e esteja em
conformidade com as normas da OSHA ou outras normas reconhecidas.
Consultar os procedimentos locais para seleção, tre inamento, inspeção e
manutenção de equipamentos de proteção pessoal.

Proteção ocular/facial: Usar óculos de proteção ou óculos contra respingos apropriados,
conforme descrito na norma 29 CFR 1910.133, no regulamento de
proteção dos olhos e rosto da OSHA ou na norma européia EN 166.

Descrição da Proteção de Pele: Usar luvas de proteção e outras roupas protetoras apropriadas para
evitar o contato com a pele. Consultar as informações do fabricante para
obter dados de impermeabilidade.

Proteção Respiratória: Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH com um cartucho
para vapores orgânicos pode ser permissível sob certas circunstâncias
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onde a expectativa é que as concentrações no ar excedam os lim ites de
exposição. A proteção proporcionada por respiradores purificadores é
lim itada. Usar um respirador com suprimento de ar com pressão positiva
se existir a lguma possibilidade de ocorrer liberação descontrolada, os
níveis de exposição não forem conhecidos ou em qualquer outra
circunstância onde respiradores purificadores podem não proporcionar
proteção adequada.

Outras proteções: As instalações onde esse material é armazenado ou utilizado devem ter
equipamentos lava-olhos e chuveiros de segurança de ducha intensa.

 
DIRETRIZES DE EXPOSIÇÃO  
Titanium dioxide:
Diretriz ACGIH: 10 mg/m3

TLV-TWA: 10 mg/m3

Notes : A lista inclui somente os valores PEL e TLV estabelecidos para os
ingredientes.

SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS e QUÍMICAS

Aspecto do Estado Físico: Líquido.
Cor: Cinza.
Odor: suave odor
Ponto de Ebulição: >500°F (260°C)
Ponto de Ebulição: Não determinado.
Gravidade Específica: 1.17
Solubilidade: Insignificante
Densidade do Vapor: >1 (air = 1)
Pressão do Vapor: 0.03 mmHg @171°F
Percentual Volátil: 0
Velocidade de evaporação: <<1 (butyl acetate = 1)
pH: Neutral.
Fórmula Molecular: Mistura
Peso Molecular: Mistura
Ponto de inflamação: >400°F (204.4°C)
Método do Ponto de
Inflamação:

Pensky-Martens Closed Cup

Temperatura com Ignição
Automática:

Não determinado.

Conteúdo do VOC (Composto
Orgânico Volátil):

0 g/L

Porcentagem de sólidos por
peso

100

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE e REATIVIDADE

Estabilidade Quím ica: Estável sob condições normais de temperatura e pressão.
Polimerização Perigosa: Não reportado.
Condições a serem evitadas: Calor extremo, faíscas e chamas expostas. Materiais incompatíveis,

oxidantes e condições de oxidação. Aquecer a resina acima de 149 °C
(300 °F) na presença de ar pode causar decomposição oxidativa lenta.

Materiais Incompatíveis: Ácidos Lewis ou m inerais fortes, agentes oxidantes fortes, bases
minerais e orgânicas fortes (especialmente aminos alifáticos primários e
secundários).

SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Bisphenol A  diglycidyl ether resin:
Número do Registro de Efeitos
Tóxicos de Susbtâncias
Quím icas (RTECS):

SL6480000

Pele: Aplicação na pele - Rato LD : >2 gm/kg [Nutricional e metabólico bruto -
Outras mudanças]

Titanium dioxide:
Número do Registro de Efeitos
Tóxicos de Susbtâncias
Quím icas (RTECS):

XR2275000

Pele: Aplicação na pele - Humano : 300 ug/3D (Interm ittent)
Carcinogenicidade: IARC: Grupo 2B: Possível carcinógeno para seres humanos.

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Nenhum dado de ecotoxicidade foi encontrado para o produto.
Destino ambiental: Nenhuma informação ambiental foi encontrada para este produto.

SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE

Descarte de Resíduos: Consultar as diretrizes da EPA dos EUA descritas na Parte 261.3 da
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Descarte de Resíduos: Consultar as diretrizes da EPA dos EUA descritas na Parte 261.3 da
norma 40 CFR para as classificações de resíduos perigosos, antes de
descartar. Além disso, consultar os requisitos ou diretrizes locais e do seu
estado, se aplicável, para assegurar que haja conformidade com as
exigências. Providenciar o descarte em conformidade com as diretrizes
da EPA e/ou locais e do estado.

Número da RCRA: Nenhum(a)

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nome de Remessa do DOT: Não regulado.
Número atribuído pela ONU
para o DOT:

N/A

Categoria de Risco do
Ministério do Transporte dos
EUA (DOT):

Não aplicável.

Grupo de Embalagem do DOT: Não aplicável.

SEÇÃO 15 - INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
DSL do Canadá: Mencionado
Bisphenol A  diglycidyl ether resin :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
DSL do Canadá: Mencionado
Titanium dioxide :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
Massachussetts: Mencionado
Pensilvânia: Mencionado
DSL do Canadá: Mencionado

Regulamentações canadenses. WHMIS Classe de Perigo(es): D2B

SEÇÃO 16 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Risco de Incêndio pelo HMIS: 1
Risco à Saúde pelo HMIS: 2*
Reatividade pelo HMIS: 1
Proteção Pessoal pelo HMIS: x
Data de Revisão da MSDS: 1/15/2011
Autor da MSDS: Actio Corporation

Declaração de isenção de
responsabilidade:

As informações sobre saúde e segurança são consideradas corretas na
data de publicação, todavia não podemos nos responsabilizar por
qualquer perda, lesão ou dano que possa resultar de seu uso. As
informações fornecidas na Ficha de Informações visam servir somente
como orientação para o manuseio, armazenamento e uso seguros da
substância. Não constituem uma especificação nem garantia de qualquer
propriedade específica. Todos os produtos quím icos devem ser
manuseados somente por pessoal competente em um ambiente
controlado.

 
Dire itos autorais© 1996-2011 Actio Software Corporation. Todos os dire itos reservados.

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: EC 7000 HARDENER
Nome do fabricante: ITW Devcon
Endereço: 30 Endicott Street

Danvers, MA 01923
Número do te lefone
geral:

(978) 777-1100

Telefone de emergência: (800) 424-9300
CHEMTREC: Em caso de emergência nos EUA, ligar para a

CHEMTREC: 800-424-9300
Canutec: No Canadá, ligar para a CANUTEC: 1 (613) 996-6666

(ligar a cobrar)
Data de Revisão da
MSDS:

1/15/2011

HMIS
Risco à Saúde
pelo  2*

Risco de
Incêndio pelo  1

Reatividade  0

Proteção
Pessoal  x

*  Efeitos crônicos
sobre a saúde

SEÇÃO 2 - COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico CAS# Percentual de Ingredientes

Benzyl alcohol 100-51-6    30 - 60 por peso

PACM Oligomers 135108-88-2    30 - 60 por peso

Trade secret. N/A    1 - 5 por peso
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4, 4'-Methylenebiscyclohexanamine 1761-71-3    1 - 5 por peso

SEÇÃO 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Panorama da Emergência: ATENÇÃO! Nocivo. Possível sensibilizador. Irritante.
Rota de exposição: Olhos. Pele. Inalação. Ingestão.
Efeitos potenciais na saúde:
    O lho: Pode causar grave irritação nos olhos e queimaduras. O contato com os

olhos pode causar dano permanente ou cegueira.
    Pele: Causa irritação grave da pele. Pode causar lesão permanente na pele. É

possível que ocorram reações alérgicas
Pode causar sensibilização da pele, uma reação alérgica, que passa a
ser evidente mediante nova exposição a este material.

    Inalação: O vapor ou a névoa pode causar irritação grave do sistema respiratório.
Pode causar sensibilização respiratória com sintomas parecidos aos da
asma em pessoas suscetíveis.

    Ingestão: Causa irritação, sensação de queimadura na boca, garganta e trato
gastrointestinal, e dor abdominal.

Efe itos crônicos sobre a saúde: O contato prolongado com a pele pode causar ardor associado com
vermelhidão grave, inchaço e possível destruição de tecidos.

Sinais/Sintomas: A exposição excessiva pode causar lacrimejamento ou desconforto,
vermelhidão e inchaço nos olhos.

Órgãos-alvo: Olhos. Pele. Sistema respiratório. Sistema digestivo.
Piora das condições pré-
existentes:

Pessoas com problemas preexistentes na pele, asma, alergias ou
sensibilidade conhecida podem ser mais suscetíveis aos efe itos desse
produto.

SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com bastante água durante pelo menos
15 a 20 m inutos. Garantir a lavagem adequada dos olhos separando as
pálpebras com os dedos. Obter assistência médica imediatamente.

Contato de Pele: Lavar imediatamente a pele com bastante água e sabão durante 15 a 20
minutos ao remover roupas e calçados contaminados. Obter assistência
médica se ocorrer irritação ou se a irritação persistir.

Inalação: Se inalado, levar o paciente para o ar livre. Se não estiver respirando,
pessoal capacitado deve administrar respiração artificia l ou oxigênio.
Obter assistência médica imediatamente.

Ingestão: Se ingerido, NÃO induzir o vômito. Ligar imediatamente para um médico
ou para um centro de controle de envenenamentos. Nunca administrar
nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Propriedades de
inflamabilidade:

Classe III B.

Ponto de inflamação: 219°F (103.8°C)
Método do Ponto de
Inflamação:

Closed cup

Temperatura com Ignição
Automática:

Não determinado.

Lim ite Inferior Inflamável /
Explosivo:

Não determinado.

Lim ite Máximo Inflamável /
Explosivo:

Não determinado.

Instruções de combate a
incêndio:

Evacuar da área o pessoal sem proteção. Borrifar água fria para esfriar
os recipientes expostos ao fogo para m inim izar o risco de ruptura. Não
entrar em áreas de incêndio confinadas sem equipamento de proteção
completo. Se possível, conter a água utilizada para combater o incêndio
que escorrer.

Meios de extinção: Usar dióxido de carbono (CO2) ou pó quím ico para combater incêndios
que envolvam este material.

Meios inadequados: Água ou espuma pode causar espumação.
Equipamento de proteção: Como em qualquer incêndio, usar aparelho autônomo de respiração de

pressão positiva (SCBA), MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e
equipamento completo de proteção.

SEÇÃO 6 - MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL

Medidas para Limpeza de
Derrame:

Absorver os derramamentos com material inerte (por exemplo, areia ou
terra) e, em seguida, colocar em um recipiente para dejetos quím icos.
Providenciar ventilação. Limpar imediatamente os derramamentos
observando as precauções descritas na seção sobre equipamentos e
proteção. Depois da remoção, lavar a área do derramamento com água
e sabão para elim inar os resíduos presentes.
Evitar o contato pessoal e evitar respirar os vapores ou névoas. Ventilar a
área. Usar os equipamentos de proteção pessoal apropriados, como
descritos na seção 8.

Precauções para a Equipe: Evacuar a área e evitar que pessoal desnecessário e sem proteção entre
na área do derramamento.

Precauções ambientais: Evitar escoamento para bueiros, valas e corpos d’água.
Outras precauções: Bombear ou transferir com pá para recipientes de armazenamento ou de

recuperação.
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SEÇÃO 7 - MANUSEIO e ARMAZENAMENTO

Manuseio: Usar com ventilação adequada. Evitar respirar o vapor, aerossol ou
névoa.

Armazenamento: Armazenar em uma área fresca, seca e bem ventilada, afastada de
fontes de calor e materiais incompatíveis. Manter o recipiente fechado
hermeticamente quando não estiver em uso. Não armazenar em
recipientes de metais reativos. Proteger do contato com ácidos e
oxidantes.

Procedimentos especiais de
manuseio:

Proporcionar ventilação/proteção respiratória apropriada contra os
produtos de decomposição (ver a Seção 10) durante as operações de
solda/corte a maçarico e instalar proteção contra o pó durante as
operações de lixamento/esmerilhamento do produto já curado.

Práticas de higiene: Lavar bem depois do manuseio.

SEÇÃO 8 - CONTROLES RELATIVOS À EXPOSIÇÃO, PROTEÇÃO PESSOAL - DIRETRIZES DE
EXPOSIÇÃO

Controles de engenharia: Usar um controle de engenharia apropriado, tal como áreas fechadas
para processos, ventilação local de exaustão ou outros controles de
engenharia para manter os níveis em suspensão no ar abaixo dos
lim ites de exposição recomendados. Uma boa ventilação deve ser
suficiente para controlar os níveis em suspensão no ar. Onde tais
sistemas não sejam eficazes, usar equipamento de proteção pessoal
adequado, que tenha desempenho satisfatório e esteja em
conformidade com as normas da OSHA ou outras normas reconhecidas.
Consultar os procedimentos locais para seleção, tre inamento, inspeção e
manutenção de equipamentos de proteção pessoal.

Proteção ocular/facial: Usar óculos de proteção ou óculos contra respingos apropriados,
conforme descrito na norma 29 CFR 1910.133, no regulamento de
proteção dos olhos e rosto da OSHA ou na norma européia EN 166.

Descrição da Proteção de Pele: Usar luvas de proteção e outras roupas protetoras apropriadas para
evitar o contato com a pele. Consultar as informações do fabricante para
obter dados de impermeabilidade.

Proteção Respiratória: Um respirador purificador de ar aprovado pelo NIOSH com um cartucho
para vapores orgânicos pode ser permissível sob certas circunstâncias
onde a expectativa é que as concentrações no ar excedam os lim ites de
exposição. A proteção proporcionada por respiradores purificadores é
lim itada. Usar um respirador com suprimento de ar com pressão positiva
se existir a lguma possibilidade de ocorrer liberação descontrolada, os
níveis de exposição não forem conhecidos ou em qualquer outra
circunstância onde respiradores purificadores podem não proporcionar
proteção adequada.

Outras proteções: As instalações onde esse material é armazenado ou utilizado devem ter
equipamentos lava-olhos e chuveiros de segurança de ducha intensa.

 
DIRETRIZES DE EXPOSIÇÃO  
Notes : A lista inclui somente os valores PEL e TLV estabelecidos para os

ingredientes.

SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS e QUÍMICAS

Aspecto do Estado Físico: Líquido.
Cor: âmbar-escuro.
Odor: Amine.
Ponto de Ebulição: 432°F (222.2°C)
Ponto de Ebulição: Não determinado.
Gravidade Específica: 1.06
Solubilidade: Slight (0.1-1%)
Densidade do Vapor: Não determinado.
Pressão do Vapor: 0.7 mmHg @70°F
Percentual Volátil: Não determinado.
Velocidade de evaporação: Não determinado.
pH: alcalina
Fórmula Molecular: Mistura
Peso Molecular: Mistura
Ponto de inflamação: 219°F (103.8°C)
Método do Ponto de
Inflamação:

Closed cup

Temperatura com Ignição
Automática:

Não determinado.

Conteúdo do VOC (Composto
Orgânico Volátil):

Não determinado.

Porcentagem de sólidos por
peso

Não determinado.

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE e REATIVIDADE

Estabilidade Quím ica: Estável sob condições normais de temperatura e pressão.
Polimerização Perigosa: Não reportado.
Condições a serem evitadas: Calor extremo, faíscas e chamas expostas. Materiais incompatíveis,

oxidantes e condições de oxidação.
Materiais Incompatíveis: Oxidantes, ácidos e compostos orgânicos com cloro. Metais reativos (por
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ex.: sódio, cálcio, zinco). Hipoclorito de sódio/cálcio. Ácido/óxido nitroso,
nitritos. Peróxidos. Materiais reativos com compostos hidroxila.

SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Benzyl alcohol:
Número do Registro de Efeitos
Tóxicos de Susbtâncias
Quím icas (RTECS):

DN3150000

Pele: Aplicação na pele - : 10 gm/kg [Comportamental - Tremor
Comportamental - Fraqueza muscular Gastrointestinal - Mudanças na
estrutura ou na função das glândulas salivares]
Aplicação na pele - Coelho : 2000 mg/kg [Detalhes de efe itos tóxicos
não relatados, salvo o valor da dose letal.]
Aplicação na pele - : 16 mg/48H 
Aplicação na pele - Coelho : 100 mg/24H 
Aplicação na pele - : 100 %

Inalação: Inalação - Camundongo LC50: >500 mg/m3 [Comportamental -
Sonolência (redução geral de atividade) Comportamental - Ataxia
Pulmões, tórax ou respiração - Depressão respiratória]
Inalação - Rato LC50: >500 mg/m3 [Comportamental - Sonolência
(redução geral de atividade) Comportamental - Ataxia Pulmões, tórax ou
respiração - Depressão respiratória]

Ingestão: Oral - Camundongo LD50: 1360 mg/kg [Detalhes de efe itos tóxicos não
relatados, salvo o valor da dose letal.]
Oral - Rato LD50: 1230 mg/kg [Comportamental - Sonolência (redução
geral de atividade) Comportamental - Excitação Comportamental -
Coma]
Oral - Camundongo LD50: 1360 mg/kg [Comportamental - Sonolência
(redução geral de atividade) Comportamental - Ataxia Pulmões, tórax ou
respiração - Depressão respiratória]
Oral - Rato LD50: 1660 mg/kg [Comportamental - Sonolência (redução
geral de atividade) Comportamental - Ataxia Pulmões, tórax ou
respiração - Depressão respiratória]
Oral - Rato LD50: 1.5 mL/kg [Detalhes de efe itos tóxicos não relatados,
salvo o valor da dose letal.]

4, 4'-Methylenebiscyclohexanamine:
Número do Registro de Efeitos
Tóxicos de Susbtâncias
Quím icas (RTECS):

GX1530000

Olho: Olho - Coelho Teste Draize padrão : 10 uL/24H [grave ]
Inalação: Inalação - Camundongo LC50 : 400 mg/m3/4H [Detalhes de efe itos

tóxicos não relatados, salvo o valor da dose letal. ]

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Nenhum dado de ecotoxicidade foi encontrado para o produto.
Destino ambiental: Nenhuma informação ambiental foi encontrada para este produto.

SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE

Descarte de Resíduos: Consultar as diretrizes da EPA dos EUA descritas na Parte 261.3 da
norma 40 CFR para as classificações de resíduos perigosos, antes de
descartar. Além disso, consultar os requisitos ou diretrizes locais e do seu
estado, se aplicável, para assegurar que haja conformidade com as
exigências. Providenciar o descarte em conformidade com as diretrizes
da EPA e/ou locais e do estado.

Número da RCRA: Nenhum(a)

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nome de Remessa do DOT: Não regulado.
Número atribuído pela ONU
para o DOT:

N/A

Categoria de Risco do
Ministério do Transporte dos
EUA (DOT):

Não aplicável.

Grupo de Embalagem do DOT: Não aplicável.

SEÇÃO 15 - INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Benzyl alcohol :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
Massachussetts: Mencionado
Pensilvânia: Mencionado
DSL do Canadá: Mencionado
PACM Oligomers :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
DSL do Canadá: Mencionado
4, 4'-Methylenebiscyclohexanamine :
Situação do Estoque da TSCA: Mencionado
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DSL do Canadá: Mencionado

Regulamentações canadenses. WHMIS Classe de Perigo(es): D2B
Todos os componentes deste produto estão incluídos na Lista Nacional de
Substâncias Comercializadas no Canadá.

SEÇÃO 16 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Risco de Incêndio pelo HMIS: 1
Risco à Saúde pelo HMIS: 2*
Reatividade pelo HMIS: 0
Proteção Pessoal pelo HMIS: x
Data de Revisão da MSDS: 1/15/2011
Autor da MSDS: Actio Corporation

Declaração de isenção de
responsabilidade:

As informações sobre saúde e segurança são consideradas corretas na
data de publicação, todavia não podemos nos responsabilizar por
qualquer perda, lesão ou dano que possa resultar de seu uso. As
informações fornecidas na Ficha de Informações visam servir somente
como orientação para o manuseio, armazenamento e uso seguros da
substância. Não constituem uma especificação nem garantia de qualquer
propriedade específica. Todos os produtos quím icos devem ser
manuseados somente por pessoal competente em um ambiente
controlado.

 
Dire itos autorais© 1996-2011 Actio Software Corporation. Todos os dire itos reservados.
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