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SECÇÃO 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto Pola Day 6% Hydrogen Peroxide Gel

Sinónimos Não Disponível

Outros meios de identificação Não Disponível

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

Utilizações identificadas
relevantes da substância

Utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

Conselhos de utilização Não Aplicável

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresa SDI Limited SDI (North America) Inc. SDi

Morada
3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153
Australia

1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United
States

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 612
Pinheiros, Sao Paulo 05415-020 Brazil

Telefone +61 3 8727 7111 (Business Hours)
+1 630 361 9200 (Business hours)|1 800 228
5166

+55 11 3092 7100 (Business Hours)

Fax +61 3 8727 7222 +1 630 361 9222 +55 11 3092 7101

Website

Correio electrónico info@sdi.com.au USA.Canada@sdi.com.au Brasil@sdi.com.au

Nome da empresa SDI Dental Limited

Morada Block 8, St Johns Court Santry Dublin 9 Ireland

Telefone +353 1 886 9577 (Business Hours)|800 0225 5734

Fax Não Disponível

Website

Correio electrónico Ireland@sdi.com.au

1.4. Número de telefone de emergência

Associação / Organização SDI Limited SDi SDI Dental Limited

Número de telefone de
emergência

+61 3 8727 7111 +61 3 8727 7111 +61 3 8727 7111

Outros números de telefone
de urgência

ray.cahill@sdi.com.au Não Disponível Não Disponível

SECÇÃO 2 Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com
o Regulamento (CE) n.º

1272/2008 [CLP] e alterações
[1]

H319 - Irritação dos olhos Categoria 2

Legenda: 1. Classificados por sociedade; 2. Classificação estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA SINAL Atenção

Advertências de perigo

www.sdi.com.au http://www.sdi.com.au http://www.sdi.com.au/

http://www.sdi.com.au/
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H319 Provoca irritação ocular grave.

Advertências adicionais

Não Aplicável

Recomendações de prudência: Prevenção

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/ protecção ocular/protecção facial.

Recomendações de prudência: Resposta

P305+P351+P338
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Recomendações de prudência: Armazenamento

Não Aplicável

Recomendações de prudência:Eliminação

Não Aplicável

2.3. Outros perigos

Exposição poderá resultar em efeitos cumulativos*.

Pode provocar desconforto para a pele*.

Alcance - Art.57-59: A mistura não contém substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) à data de impressão SDS.

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes

3.1.Substâncias

Ver "Composição em ingredientes" na Seção 3.2

3.2.Misturas

1.nº CAS
2.nº EC
3.Índice N.º
4.REACH N.º

%[peso] Nome Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações

1.7722-84-1
2.231-765-0
3.008-003-00-9
4.01-2119485845-22-
XXXX|01-2120763149-48-XXXX

6
Líquido oxidante de categoria 1, Irritação / corrosão cutâneas categoria 1A, Toxicidade aguda (oral)

Categoria 4, Toxicidade Aguda (inalação) Categoria 4; H271, H314, H302, H332 [2]

Legenda: 1. Classificados por sociedade; 2. Classificação estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificação retirados de C & L;
* EU IOELVs acessível

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
Lavar imediatamente com água corrente.
Assegurar a irrigação completa do olho afastando as pálpebras e mantendo-as afastadas do olho e movendo-as levantando ocasionalmente
as pálpebras inferior e superior.
Se as dores persistirem ou voltarem procurar assistência médica.
A remoção de lentes de contacto após danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

 

Contacto com a pele

Se ocorrer contacto com a pele:
Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calçado.
Lavar abundantemente a pele e o cabelo com água corrente (e sabão se disponível).
Em caso de irritação procurar assistência médica.

 

Inalação
Se inalar fumos ou produtos de combustão saia da área contaminada.
Geralmente não são necessárias outras medidas.

 

Ingestão

Se ingerido NÃO induza o vómito.
Se ocorrer vómito incline o paciente para a frente ou deite-o sobre o lado esquerdo (com a cabeça para baixo se possível) para manter as
vias respiratórias abertas e impedir a aspiração do vómito.
Observe atentamente o paciente.
Nunca administre líquidos a uma pessoa que exiba sinais de sonolência ou um estado reduzido de consciência, i.e. em risco de ficar
inconsciente.
Forneça água para lavar a boca e depois administre água lentamente e tanta quanta o paciente consiga beber confortavelmente.
Procure assistência médica.

 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.

peróxido-
de-hidrogenio
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SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Espuma.
Pó químico seco.
Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).
Dióxido de carbono.
Spray de água ou nevoeiro - Apenas para grandes incêndios.

 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo
Nenhum conhecido.
 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Combate ao Incêndio

Alerte os Bombeiros e indique-lhes a localização e tipo de acidente.
Use equipamento de respiração além de luvas protectoras apenas contra fogo.
Evite, por todos os meios possíveis, que o derrame entre em condutas ou cursos de água.
Use procedimentos de extinção de fogos adequados para a área envolvente.
NÃO se aproxime de contentores que suspeite estarem quentes.
Arrefeça contentores expostos ao fogo com spray de água a partir de um local seguro.
Se for suficientemente seguro, remova os contentores do caminho de progressão do fogo.
O equipamento deverá ser minuciosamente descontaminado após utilização.

 

Perigo de Incêndio/Explosão

Não combustível.
Considera-se não possuir um risco de incêndio significativo, contudo os contentores podem queimar.

 
Pode emitir gases venenosos.
 
Poderá emitir gases corrosivos.
 
Decompõe com o aquecimento e produz:
dióxido de carbono (CO2) monóxido de carbono (CO)

SECÇÃO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

6.2. Precauções a nível ambiental

Ver secção 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derrames Pequenos

Limpar todos os derrames imediatamente.
Evitar o contacto com a pele o os olhos.
Usar luvas impermeáveis e óculos protectores.
Cobrir com cal ou argamassa /Raspar.
Colocar o material derramado num contentor limpo, seco e selado.
Lavar a área com grande quantidade de água.

 

Derrames Grandes

Pouco perigoso.
Evacue a área de pessoal.
Avise os Bombeiros e indique-lhes a localização e tipo de acidente.
Controle o contacto pessoal usando equipamento protector como indicado.
Evite a entrada do derrame em esgotos ou cursos de água.
Contenha o derrame com areia, terra ou vermicultite.
Reúna o produto que for recuperável em contentores para reciclagem.
Absorva o restante produto com areia, terra ou vermiculite e coloque-o num contentor apropriado para eliminação de desperdícios.
Lave a área e evite escorrência para esgotos ou cursos de água.
Se ocorrer contaminação de esgotos ou cursos de água informe os serviços de emergência.

 

6.4. Remissão para outras secções

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseamento Seguro

Evitar o contacto, incluindo a inalação.
Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
Usar numa área bem ventilada. Impedir a acumulação em cavidades e fossas.
NÃO entrar em espaços confinados antes do ar ser analisado.
IMPEDIR que o material entre em contacto com humanos, comida exposta ou utensílios de comida.
Evitar o contacto com materiais incompatíveis.
NÃO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.
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Manter os contentores selados com segurança quando não estiverem a ser usados.
Evitar danos físicos nos contentores.
Após manuseamento, lavar sempre as mãos com sabão e água.
As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.
Lavar a roupa contaminada antes da sua re-utilização.
Utilizar boas práticas de trabalho ocupacional.
Obedecer às instruções de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.
As condições ambientais deverão ser regularmente verificadas tendo em conta os níveis de exposição de referência de modo a garantir que
são mantidas condições de trabalho seguras.

 

Protecção contra incêndio e
explosão

Ver secção 5

Outras Informações
NÃO armazenar sob luz solar direta.
Armazenar entre 2 e 25 ºC.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Recipiente apropriado
NÃO re-embalar. Usar apenas os contentores fornecidos pelo fabricante.

 

Incompatibilidade de
armazenamento

Evitar bases fortes.
 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver secção 1.2

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Ingrediente
DNELs
Exposição Padrão Trabalhador

PNECs
compartimento

peróxido-de-hidrogenio

inalação 1.4 mg/m³ (Local, Crônica)
inalação 3 mg/m³ (Local, Aguda)
inalação 0.21 mg/m³ (Local, Crônica) *
inalação 1.93 mg/m³ (Local, Aguda) *

0.013 mg/L (Água (doce))
0.013 mg/L (Água - liberação intermitente)
0.014 mg/L (Água (Marine))
0.047 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce))
0.047 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.002 mg/kg soil dw (solo)
4.66 mg/L (STP)

* Valores para a população geral

Limites de exposição ocupacional (OEL)

DADOS DOS INGREDIENTES

Fonte Ingrediente Nome do material Média ponderada no tempo STEL pico Notas

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

peróxido-de-hidrogenio Peróxido de hidrogénio 1 ppm Não Disponível Não Disponível A3

Limites de emergência

Ingrediente Nome do material TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

peróxido-de-hidrogenio Hydrogen peroxide Não Disponível Não Disponível Não Disponível

Ingrediente IDLH originais IDLH revista

peróxido-de-hidrogenio 75 ppm Não Disponível

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos de engenharia
adequados

A exaustão geral é adequada nas condições de funcionamento normais. Poderá ser necessária exaustão local em circunstâncias específicas.
Se existir risco de sobre-exposição use uma máscara de respiração adequada. É essencial que se ajuste correctamente para conseguir uma
protecção eficaz. Proporcione uma ventilação adequada no armazém ou locais fechados de armazenamento. Os contaminantes atmosféricos
produzidos no local de trabalho possuem variadas velocidades de "fuga", portanto, determine as "velocidades de captura" do ar renovado em
circulação necessárias para remover eficazmente o contaminante.

Tipo de Contaminante: Velocidade do Ar:

solvente, vapores, desengorduramento, etc., evaporação do tanque (em ar estagnado).
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min)

aerossóis, fumos de operações de derrame, enchimento intermitente de contentores, baixa velocidade de
transferência de carregadores, solda, deriva de spray, fumos acídicos de galvanização, decapagem (libertado a baixa
velocidade para zona de geração activa)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

spray directo, pintura à pistola em áreas reduzidas, enchimento de tambores, carregamento de portadores, poeiras
resultantes de esmagamento, descargas de gás (geração activa para zona de rápida circulação de ar)

1-2.5 m/s
(200-500 f/min.)

moagem, explosão abrasiva, polimento em cilindro giratório, poeiras geradas por rotação a alta velocidade (libertadas
às elevadas velocidades iniciais para uma zona de circulação de ar extremamente rápida).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Dentro de cada intervalo de variação o valor apropriado depende de:

Extremidade inferior do intervalo Extremidade superior do intervalo

1: Correntes de ar na sala são mínimas ou favoráveis à captura 1: Agitação das correntes de ar na sala
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2: Apenas contaminantes de baixa toxicidade ou pouco prejudiciais. 2: Contaminantes de alta toxicidade

3: Intermitente, baixa produção. 3: Produção elevada, grande utilização

4: Grande cobertura ou massa de ar em circulação 4: Cobertura pequena - apenas controlo local

A teoria diz que a velocidade do ar diminui rapidamente com a distância quando longe da abertura de um simples tubo de extracção.
Geralmente a velocidade diminui com o quadrado da distância ao ponto de extracção (em casos simples). Portanto, a velocidade do ar no ponto
de extracção deve ser ajustada de acordo com a distância da fonte de contaminação. A velocidade do ar na ventoinha de extracção, por
exemplo, deverá ser no mínimo 1-2 m/s (200-400 f/min) para a extracção de solventes gerados num tanque situado a 2 metros do ponto de
extracção. Outras considerações mecânicas, défices de performance de produção dentro do aparelho de extracção, tornam essencial que as
velocidades teóricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando se instalam ou usam sistemas de extracção.
 

8.2.2. Protecção Individual

Protecção da vista e rosto

Óculos de protecção com escudos laterais.
Óculos para protecção contra produtos químicos.
As lentes de contacto são particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NÃO USE lentes de contacto.

 

Protecção da pele Ver Protecção das Mãos abaixo

Proteção das mãos / pés

Usar luvas químicas protectoras, ex. de PVC.
Usar calçado protector ou botas de borracha.
 

Luvas de Borracha

Protecção Corporal Ver Outra Protecção abaixo

Outras protecções

Bata.
Avental de P.V.C.
Creme de restrição.
Creme de limpeza de pele.
Unidade para lavagem dos olhos.

 

Protecção das vias respiratórias

Filtro do Tipo B de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e 149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentração de gás/partículas na zona respiratória aproximar-se ou exceder o "Limite de Exposição" (ES), deve usar-se protecção respiratória.
O grau de protecção varia com a peça de protecção para a cara e com a classe de filtro; a natureza da protecção varia com o tipo de filtro.

Factor Protector Máscara respiratória de meia-face Máscara respiratória de face inteira Aparelho respiratório eléctrico

10 x ES B-AUS - B-PAPR-AUS

50 x ES - B-AUS -

100 x ES - B-2 B-PAPR-2 ^

^ - face-inteira
 

8.2.3. Controlos de exposição ambiental

Ver secção 12

SECÇÃO 9 Propriedades físico químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto Não Disponível

Estado Físico gel Densidade relativa (Water = 1) 1.1

Odor Não Disponível
Cociente de partição

n-octanol / água
Não Disponível

Limiar de odor Não Disponível
Temperatura de auto-ignição

(°C)
Não Disponível

pH (como foi fornecido) 5.9-6.9 temperatura de decomposição Não Disponível

Ponto de fusão/congelamento
(° C)

Não Disponível Viscosidade Não Disponível

ponto inicial de ebulição e
intervalo de ebulição (° C)

Não Disponível Peso Molecular (g/mol) Não Aplicável

Ponto de inflamação (°C) Não Disponível gosto Não Disponível

Velocidade de Evaporação Não Disponível Propriedades de explosão Não Disponível

Inflamabilidade Não Disponível Propriedades de oxidação Não Disponível

Limite Explosivo Superior (%) Não Disponível
tensão superficial (dyn/cm or

mN/m)
Não Disponível

Limite Explosivo mais Baixo
(%)

Não Disponível Componente volátil (%vol) Não Disponível
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Pressão de Vapor Não Disponível grupo de gás Não Disponível

Hidrossolubilidade miscível pH como uma solução (1%) Não Disponível

Densidade do vapor (Air = 1) Não Disponível VOC g/L Não Disponível

9.2. Outras informações

Não Disponível

SECÇÃO 10 Estabilidade e reactividade

10.1.Reactividade Ver secção 7.2

10.2. Estabilidade química
O produto é considerado estável e não deverá ocorrer polimerização perigosa.
 

10.3. Possibilidade de
reacções perigosas

Ver secção 7.2

10.4. Condições a evitar Ver secção 7.2

10.5. Materiais incompatíveis Ver secção 7.2

10.6. Produtos de
decomposição perigosos

Ver secção 5.3

SECÇÃO 11 Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Inalado

Pensa-se que o material não deverá ter efeitos adversos sobre a saúde ou provocar irritação do tracto respiratório (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessária uma boa prática de higiene para que a exposição seja
reduzida ao mínimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.
 

Ingestão

(Não existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NÃO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificação como "prejudicial por ingestão". Tal deve-se à falta de evidências humanas ou animais que o corroborem. O
material poderá ser prejudicial para a saúde do indivíduo se for ingerido, especialmente no caso da existência de lesões prévias em alguns
órgãos (ex. Fígado, rins). As actuais definições de substância tóxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doença, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar náuseas e
vómitos. No entanto, num local de trabalho a ingestão de quantidades insignificantes não deverá ser motivo de preocupação.
 

Contacto com a pele

Apesar de se pensar que o contacto com a pele não deverá ter efeitos prejudiciais para a saúde ou provocar irritação da pele (segundo
Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). Ainda assim, boas práticas de higiene requerem uma exposição mínima e
a utilização de luvas adequadas no local de trabalho.
 
Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada não devem de ser expostos a este material.
 
A entrada na corrente sanguínea através de, por exemplo, golpes, arranhões ou lesões pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo está devidamente protegido.
 

Olho
Este material pode causar irritação ocular e lesões em algumas pessoas.
 

Crónico
A acumulação da substância no organismo humano poderá ocorrer e causar alguma preocupação no caso de resultar de uma exposição
repetida ou prolongada, no âmbito da ocupação laboral.
 

Pola Day 6% Hydrogen
Peroxide Gel

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

Não Disponível Não Disponível

peróxido-de-hidrogenio

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

50 mg/kg[2] Não Disponível

500 mg/kg[2]

dérmica (coelho) LD50: 4060 mg/kg[2]

Inalação LC50: (ratazana) 2 mg/l/4H[2]

oral (ratazana) LD50: =1193-1270 mg/kg[2]

oral (ratazana) LD50: >225 mg/kg[2]

oral (ratazana) LD50: >5000 mg/kg[2]

oral (ratazana) LD50: 1270 mg/kg[1]

Legenda: 1 Valor obtido a partir de substâncias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraídos
do RTECS excepto em casos específicos (RTECS - Registo de efeitos tóxicos de substâncias químicas)

PERÓXIDO-DE-HIDROGENIO

Não existem dados toxicológicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliográfica.
Sintomas semelhantes à asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposição ao material. Isto pode ser devido
a uma condição não-alergénica conhecida como síndroma da disfunção reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer após a exposição a
níveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnóstico da (SDRVA) incluem a ausência de doença
respiratória prévia, num indivíduo não-atípico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes à asma minutos a horas após a exposição
registada ao agente irritante.
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Legenda:  – Os dados não estão disponíveis ou não preenche os critérios de classificação
 – Os dados necessários para fazer a classificação disponível

 
Esta substância foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NÂO classificável no que diz respeito às suas propriedades
cancerígenas em humanos.
A evidência de propriedades cancerígenas poderá ser inadequada ou limitada em testes animais.
 

toxicidade aguda Carcinogenicidade

Irritação / corrosão reprodutivo

Lesões oculares graves /
irritação

STOT - exposição única

Sensibilização respiratória ou
da pele

STOT - exposição repetida

Mutagenicidade risco de aspiração

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Pola Day 6% Hydrogen
Peroxide Gel

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

Não
Disponível

Não Disponível Não Disponível
Não
Disponível

Não
Disponível

peróxido-de-hidrogenio

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

LC50 96 Peixe 16.4mg/L 2

EC50 48 crustáceos 2mg/L 2

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas 0.85mg/L 2

NOEC 72 Algas e outras plantas aquáticas =0.1mg/L 1

Legenda: Extraído de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substâncias registradas na Europa ECHA - Informações ecotoxicológicas - Toxicidade aquática
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquática (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquática 5. ECETOC Dados de avaliação de perigos aquáticos 6. NITE (Japão) - Dados de bioconcentração 7. METI (Japão) - Dados de
bioconcentração 8. Dados do fornecedor

NÃO lançar em esgotos nem em cursos de água.
 

12.2. Persistência e degradabilidade

Ingrediente Persistência: Água / Solo Persistência: Air

peróxido-de-hidrogenio BAIXO BAIXO

12.3. Potencial de bioacumulação

Ingrediente Bioacumulação

peróxido-de-hidrogenio BAIXO (LogKOW = -1.571)

12.4. Mobilidade no solo

Ingrediente mobilidade

peróxido-de-hidrogenio BAIXO (KOC = 14.3)

12.5.Resultados da avaliação PBT e mPmB

P B T

Dados relevantes disponíveis Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Critérios de PBT e mPmB
cumprida?

Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

12.6. Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

descarte de Produto /
Embalagem

Consulte o Órgão Governamental responsável pelo manejo de resíduos para realizar o descarte.
Enterrar resíduos em aterro autorizado.

Opções de tratamento de lixo Não Disponível

Opções de tratamento de
esgotos

Não Disponível

Versão número: 8.1.1.1 Página 7 de 10

Pola Day 6% Hydrogen Peroxide Gel

Data de emissão: 01/11/2019

Imprimir data: 04/10/2020

Continuação...



14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Etiquetas necessárias

Poluente das águas não

Transporte terrestre (ADR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Não Aplicável

Não Aplicável

classe Não Aplicável

Sub-risco Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Identificação do perigo (Kemler) Não Aplicável

Código de Classificação Não Aplicável

Rótulo Não Aplicável

Determinações Especiais Não Aplicável

quantidade limitada Não Aplicável

Código de restrição em túneis Não Aplicável

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Não Aplicável

Não Aplicável

Classe ICAO/IATA Não Aplicável

Subrisco ICAO/IATA Não Aplicável

Código ERG Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Determinações Especiais Não Aplicável

Instruções de Embalagem Apenas Carga Não Aplicável

Quantidade Máxima Qtd./Embalagem Não Aplicável

Instruções de Embalagem Passageiro e Carga Não Aplicável

Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack Não Aplicável

Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst Não Aplicável

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack Não Aplicável

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Não Aplicável

Não Aplicável

Classe IMDG Não Aplicável

Subrisco IMDG Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Número EMS Não Aplicável

Determinações Especiais Não Aplicável

Quantidade Limitada Não Aplicável

Transporte fluvial (ADN): NÃO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável
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14.6. Precauções especiais
para o utilizador

Código de Classificação Não Aplicável

Determinações Especiais Não Aplicável

Quantidade Limitada Não Aplicável

equipamentos necessários Não Aplicável

Número de cones de fogo Não Aplicável

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Não Aplicável

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

peróxido-de-hidrogenio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

União europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação,
Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de segurança está em conformidade com a legislação da UE e as suas adaptações seguintes -, tanto quanto possível -: 98/24/CE, 92/85/CE, 94/33 / CE, 91/689/CEE,
1999/13/CE, o Regulamento (UE) no 2015/830, o Regulamento (CE) n. º 1272/2008

15.2. Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

RESUMO ECHA

Ingrediente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

peróxido-de-hidrogenio 7722-84-1 008-003-00-9 01-2119485845-22-XXXX|01-2120763149-48-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s) Pictogramas Código palavra (s) Código Hazard Statement (s)

1 Ox. Sol. 1; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1A; Acute Tox. 4 GHS03; GHS05; Dgr H271; H302; H314; H332

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

estado do inventário nacional

National Inventory Status

Austrália - AIIC sim

Austrália - Não Industrial Uso Não (peróxido-de-hidrogenio)

Canada -  DSL sim

Canada - NDSL Não (peróxido-de-hidrogenio)

China - IECSC sim

Europe - EINEC / ELINCS / NLP sim

Japan - ENCS sim

Korea - KECI sim

New Zealand - NZIoC sim

Philippines - PICCS sim

USA - TSCA sim

Taiwan - TCSI sim

Mexico - INSQ sim

Vietnam - NCI sim

Rússia - ARIPS sim

Legenda:
Sim = Todos os ingredientes estão no inventário
No = Um ou mais do CAS ingredientes listados não estão no estoque e não são isentos de listagem (veja ingredientes específicos entre
parênteses)

SECÇÃO 16 Outras informações

Data de revisão 01/11/2019

Data Inicial 09/11/2015

Códigos de texto completo de risco e de perigo

H271 Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente.

H302 Nocivo por ingestão.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H332 Nocivo por inalação.
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Resumo da versão SDS

Versão Data de emissão Seções atualizadas

7.1.1.1 08/04/2016 armazenamento (recipiente adequado)

8.1.1.1 01/11/2019 One-off atualização do sistema. NOTA: Este pode ou não alterar a classificação GHS

outras informações

A classificação da preparação e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revisão independente do SDI Limited através do uso
de referências bibliográficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicação de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinação do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderão ser determinados através da referência a Cenários de Exposição. Deve ter-se em consideração a
escala de uso, a frequência de uso e os controlos de engenharia disponíveis no momento.
 

Definições e abreviações

PC-TWA: admissível concentração-tempo médio ponderado
PC-STEL: Limite de Exposição Permitido Concentração de curto prazo
IARC: Agência Internacional de Investigação do Cancro
ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposição de Curto Prazo
TEEL: Limite de exposição de emergência temporária.
IDLH: Imediatamente perigoso para a vida ou a saúde Concentrações
OSF: Fator de Segurança Odor
NOAEL: Sem efeito adverso observado Nível
LOAEL: O mais baixo efeito adverso observado Nível
TLV: Valor Limite
LOD: Limite de detecção
OTV: Valor Limiar olfactivo
BCF: O factor de bioconcentração
BEI: Índice de Exposição Biológica

As informações contidas na Ficha de Segurança baseia-se em dados considerados precisos, no entanto, nenhuma garantia é expressa ou implícita sobre a exatidão dos dados ou
resultados a serem obtidos com a utilização dos mesmos.

Other information:
Prepared by: SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia
Phone Number: +61 3 8727 7111
Department issuing SDS: Research and Development
Contact: Technical Director
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SDI Limited
Lithium-ion polymer battery in LED mouthpiece

Versão número: 3.1.1.1
Ficha de Segurança (Conforme regulamentação (UE) n.º 2020/878)

Data de emissão: 28/08/2020
Imprimir data: 01/04/2021

L.REACH.PRT.PT

SECÇÃO 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto Lithium-ion polymer battery in LED mouthpiece

Nome Químico Não Aplicável

Sinônimos Não Disponível

Nome técnico correcto
PILHAS DE LÍTIO IÓNICO EMBALADAS COM UM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica); PILHAS DE
LÍTIO IÓNICO CONTIDAS NUM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica)

Fórmula do produto químico Não Aplicável

Outros meios de identificação Não Disponível

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

Utilizações identificadas
relevantes da substância

Utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

Precauções de utilização Não Aplicável

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresa SDI Limited SDI (North America) Inc. SDI Germany GmbH

Endereço
3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153
Australia

1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143
United States

Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany

Telefone +61 3 8727 7111 +1 630 361 9200 +49 0 2203 9255 0

Fax +61 3 8727 7222 Não Disponível +49 0 2203 9255 200

Website

Email endereço info@sdi.com.au Não Disponível germany@sdi.com.au

Nome da empresa SDI Brazil Industria E Comercio Ltda

Endereço Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 612 São Paulo CEP 05415-020 Brazil

Telefone +55 11 3092 7100

Fax +55 11 3092 7101

Website

Email endereço brasil@sdi.com.au

1.4. Número de telefone de emergência

Associação / Organização SDI Limited

Número de telefone de
emergência

131126 Poisons Information Centre

Outros números de telefone
de urgência

+61 3 8727 7111

SECÇÃO 2 Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com
o Regulamento (CE) n.º

1272/2008 [CLP] e alterações
[1]

H302 - Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, H315 - Corrosão / Irritação Categoria 2, H318 - Categoria sérios danos Eye 1, H317 - Categoria pele
Sensibilizador 1, H334 - Categoria Sensibilizante respiratório 1, H350 - Categoria 1B cancerígeno, H335 - Toxicidade específica do órgão alvo -
única exposição da categoria 3 (irritação do tracto respiratório), H373 - STOT - RE Categoria 2, H413 - Crônica Aquatic Categoria Hazard 4

Legenda: 1. Classificados por sociedade; 2. Classificação estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo

www.sdi.com.au Não Disponível www.sdi.com.au

www.sdi.com.au
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PALAVRA DE ADVERTENCIA Perigo

Frases de perigo

H302 Nocivo por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H350 Pode provocar cancro .

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

Advertências adicionais

Não Aplicável

Recomendações de prudência: Prevenção

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização

P260 Não respirar as poeiras / fumos.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva.

P284 [Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho.

Recomendações de prudência: Resposta

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/socorrista

P342+P311 Em caso de sintomas respiratórios: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/ primeiros socorros

P302+P352 SE NA PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/ primeiros socorros

P330 Enxaguar a boca.

Recomendações de prudência: Armazenamento

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Recomendações de prudência:Eliminação

P501 Descartar o conteúdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislação local.

2.3. Outros perigos

Inalação pode provocar danos na saúde*.

Exposição poderá resultar em efeitos cumulativos*.

Pode provocar desconforto para a pele*.

Vapores podem provocar potencialmente sonolência e tonturas*.

Não Disponível

alumínio Listados no regulamento europeu (CE) n.º 1907/2006 - Anexo XVII - (Restrições podem ser aplicadas)

SECÇÃO 3 Composição/informação sobre os componentes

3.1.Substâncias

Ver "Composição em ingredientes" na Seção 3.2

3.2.Misturas

1.nº CAS
2.nº EC %[peso] Nome Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] e alterações
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3.Índice N.º
4.REACH N.º

Não Disponível
Sealed containers with
electrochemical contents, typically

Não Aplicável

1.12190-79-3
2.235-362-0
3.Não Disponível
4.01-2119974118-31-XXXX

53.6
Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, Categoria pele Sensibilizador 1, Crônica Aquatic
Categoria Hazard 4, Categoria 1B cancerígeno, Categoria Sensibilizante respiratório 1;

H302, H317, H413, H350, H334 [1]

1.7782-42-5
2.231-955-3
3.Não Disponível
4.01-2119486977-12-XXXX

17.4
Irritação dos olhos Categoria 2, STOT - RE Categoria 2, Toxicidade específica do órgão alvo

- única exposição da categoria 3 (irritação do tracto respiratório); H319, H373, H335 [1]

1.7440-50-8
2.231-159-6
3.029-024-00-X
4.01-2119475516-31-
XXXX|01-2119480154-42-
XXXX|01-2119480184-39-
XXXX|01-2120762783-45-XXXX

12.5 Crônica Aquatic Categoria perigo 2; H411 [2]

1.7429-90-5
2.231-072-3
3.013-001-00-6|013-002-00-1
4.01-2119529243-45-XXXX

12.5
Sólido pirofórico de categoria 1, Libertam gases inflamáveis com categoria 2 da água; H250,
H261 [2]

1.96-49-1
2.202-510-0
3.Não Disponível
4.01-2119540523-46-XXXX

3.17
Categoria sérios danos Eye 1, Corrosão / Irritação Categoria 2, Toxicidade específica do
órgão alvo - única exposição da categoria 3 (irritação do tracto respiratório); H318, H315,

H335, EUH019 [1]

1.21324-40-3
2.244-334-7
3.Não Disponível
4.01-2119383485-29-XXXX

0.83
Categoria sérios danos Eye 1, Irritação / corrosão cutâneas categoria 1A, Toxicidade Aguda
Categoria (cutânea) 3, Toxicidade aguda (oral) Categoria 4, Corrosão metálica Categoria 1;

H318, H314, H311, H302, H290 [1]

Legenda: 1. Classificados por sociedade; 2. Classificação estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificação retirados de C & L;
* EU IOELVs acessível

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos Geralmente não aplicável.

Contacto com a pele Geralmente não aplicável.

Inalação Geralmente não aplicável.

Ingestão Geralmente não aplicável.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomaticamente.
 

SECÇÃO 5 Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

NÃO USAR agentes extintores halogenados.
 

5.2. Perigos específicos da substância ou mistura

Incompatibilidade com o fogo

Evitar a contaminação com agentes oxidantes, ex. nitratos, ácidos oxidantes, lixívias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
inflamáveis.
 
Manter seco.
 
ATENÇÃO: Pode desenvolver pressão nos contentores; abrir com cuidado. Ventilar periodicamentne.
 

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndios

Combate ao incêndio

Alerte os Bombeiros e indique-lhes a localização e tipo de acidente.
Use equipamento de respiração além de luvas protectoras apenas contra fogo.
Evite, por todos os meios possíveis, que o derrame entre em condutas ou cursos de água.
Use procedimentos de extinção de fogos adequados para a área envolvente.
NÃO se aproxime de contentores que suspeite estarem quentes.
Arrefeça contentores expostos ao fogo com spray de água a partir de um local seguro.
Se for suficientemente seguro, remova os contentores do caminho de progressão do fogo.
O equipamento deverá ser minuciosamente descontaminado após utilização.

 
Pode emitir nuvens de fumaça acre

dióxido-de-cobalto-e-lítio

grafite

cobre

alumínio

carbonato-de-etileno

hexafluorofosfato(1-) de lítio
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Perigo de incêndio/explosão

Produtos e itens produzidos podem constituir risco de incêndio quando polímeros de suas camadas exteriores ou embalagens combustíveis são
deixadas no local.
Certas substâncias, encontradas durante sua construção, podem degradar ou se tornar voláteis quando aquecidas à altas temperaturas. Isso
pode gerar um risco secundário.
Decompões-de durante o aquecimento e produz gases de:
 
dióxido de carbono (CO2)
Óxidos metálicos.
 
outros produtos de pirólise típicos da queima de material orgânico.

SECÇÃO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Veja a seção 8

6.2. Precauções a nível ambiental

Ver secção 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

Limpar todos os derrames imediatamente.
Proteger a carga se for seguro.
Juntar/recolher o produto recuperável.
Recolher o material remanescente e colocá-lo em contentores com tampas para eliminação.

 

Grandes vazamentos

Limpar todos os derrames imediatamente.
Usar roupa protectora, óculos protectores, máscara de pó e luvas.
Proteger a carga se for seguro.
Juntar/recolher o produto recuperável.
Limpar apenas com material seco e evitar o levantamento de poeira.
Aspirar.
Pode usar-se água para impedir a formação de pó.
Recolher o produto remanescente em contentores com tampas para eliminação.
Lavar abundantemente a área de derrame com água.

 

6.4. Remissão para outras secções

Aconselhamento sobre o equipamento de protecção pessoal encontra-se na Secção 8 do SDS.

SECÇÃO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro

ATENÇÃO: o carbono activado molhado remove oxigénio do ar constituindo um perigo grave para trabalhadores que estejam dentro de
reservatórios de carbono ou em ambientes confinados onde se possam acumular os carbonos activos. Antes de entrar em tais áreas, deverão
recolher-se amostras e fazer testes com vista à detecção de baixos níveis de oxigénio; deverão estabelecer-se condições de controlo que
assegurem a existência de um fornecimento de oxigénio adequado.
 
Para metais fundidos:

·         Metal fundido e água pode ser uma combinação explosiva. O risco é maior quando existe metal fundido suficiente para prender
ou selar a água. Água e outras formas de contaminação nas máquinas, ou contidas na escória ou nos lingotes derretidos já causaram
explosões em operações de fundição. Apesar dos produtos terem uma aspereza mínima na superfície e poucos espaços internos,
existe a possibilidade de contaminação da mistura ou de aprisionamento. Caso esteja aprisionado, basta umas gotas para dar origem
a violentas explosões.
·         Todas as ferramentas, recipientes, moldes e conchas que entram em contato com metal fundido têm que ser pré-aquecidas ou
revestidas, sem ferrugem e aprovadas para tal uso.
·         Todas as superfícies que podem entram em contato com metal fundido (por exemplo concreto) devem ter um revestimento
especial.
·         Gotas de metal fundido na água (por exemplo, devido ao corte com plasma), apesar de não ser um perigo de explosão em
situações normais, podem gerar quantidades suficientes do inflamável gás de hidrogênio, que pode levar a perigo de explosão. Uma
circulação vigorosa de água e a remoção das partículas minimizam o perigo.

Durante as operações de fundição, estas indicações devem ser seguidas:
·         Inspecione todos os materiais antes de serem colocados na fornalha e remova completamente qualquer contaminação
superficial como água, gelo, neve, depósitos de gordura, óleo ou qualquer outra contaminação da superfície que seja resultado de
exposição ao ambiente, transporte ou armazenamento.
·         Armazene os materiais em locais secos e aquecidos com qualquer abertura ou cavidade para baixo.
·         Pré-aqueça e seque todos os objetos de grande dimensão adequadamente antes de os colocar na fornalha com o metal
fundido. Isto é normalmente feito com o uso de um forno de secagem ou uma fornalha de homogeneização. O ciclo de secagem deve
baixar a temperatura do metal até a temperatura do item mais frio do conjunto, que deverá ser 200º C (400º F) e manter essa
temperatura por 6 horas.

Evitar o contacto, incluindo a inalação.
Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
Usar roupa protectora quando existir risco de exposição.
Usar numa área bem ventilada. Impedir a acumulação em cavidades e fossas.
NÃO entrar em espaços confinados antes do ar ser analisado.
IMPEDIR que o material entre em contacto com humanos, comida exposta ou utensílios de comida.
Evitar o contacto com materiais incompatíveis.
NÃO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.
Manter os contentores selados com segurança quando não estiverem a ser usados.
Evitar danos físicos nos contentores.
Após manuseamento, lavar sempre as mãos com sabão e água.
As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.
Lavar a roupa contaminada antes da sua re-utilização.
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Utilizar boas práticas de trabalho ocupacional.
Obedecer às instruções de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.
As condições ambientais deverão ser regularmente verificadas tendo em conta os níveis de exposição de referência de modo a garantir que
são mantidas condições de trabalho seguras.

 

Protecção contra incêndio e
explosão

Ver secção 5

Outras Informações

Armazene nos contentores originais.
Mantenha os contentores cuidadosamente selados.
Armazene numa área fresca, seca e bem ventilada.
Armazene longe de materiais incompatíveis e contentores de produtos alimentares.
Proteja os contentores de quaisquer danos físicos e verifique regularmente a existência de eventuais fugas.
Siga as recomendações do fabricante sobre o armazenamento e manuseamento.

 
Armazenar longe de materiais incompatíveis.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Recipiente apropriado

Incompatibilidade de
armazenamento

Evitar reação com agentes oxidantes.
 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver secção 1.2

SECÇÃO 8 Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componente
DNELs
Exposição Padrão Trabalhador

PNECs
compartimento

dióxido-de-cobalto-e-lítio
inalação 66.4 µg/m³ (Local, Crônica)
oral 49.49 µg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *
inalação 13.3 µg/m³ (Local, Crônica) *

0.62 µg/L (Água (doce))
2.36 µg/L (Água - liberação intermitente)
53.8 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce))
69.8 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
10.9 mg/kg soil dw (solo)
0.37 mg/L (STP)

grafite

inalação 1.2 mg/m³ (Sistêmica, crônica)
inalação 1.2 mg/m³ (Local, Crônica)
oral 813 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *
inalação 0.3 mg/m³ (Local, Crônica) *

Não Disponível

cobre

dérmico 137 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)
dérmico 273 mg/kg bw/day (Sistêmico, Aguda)
dérmico 137 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *
oral 0.041 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *
inalação 1 mg/m³ (Local, Crônica) *
dérmico 273 mg/kg bw/day (Sistêmico, Aguda) *
inalação 1 mg/m³ (Local, Aguda) *

3.1 µg/L (Água (doce))
1.2 µg/L (Água - liberação intermitente)
0 µg/L (Água (Marine))
87 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce))
12 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.7 mg/kg soil dw (solo)
0.33 mg/L (STP)
0.12 mg/kg food (oral)

alumínio
inalação 3.72 mg/m³ (Sistêmica, crônica)
inalação 3.72 mg/m³ (Local, Crônica)
oral 3.95 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *

74.9 µg/L (Água (doce))
20 mg/L (STP)

carbonato-de-etileno

dérmico 4.3 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)
inalação 15 mg/m³ (Sistêmica, crônica)
dérmico 2.1 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *
inalação 3.7 mg/m³ (Sistêmica, crônica) *
oral 2.1 mg/kg bw/day (Sistêmica, crônica) *

5.9 mg/L (Água (doce))
0.59 mg/L (Água - liberação intermitente)
59 mg/L (Água (Marine))
28.3 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce))
2.83 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
2.2 mg/kg soil dw (solo)

hexafluorofosfato(1-) de lítio
dérmico 133 µg/kg bw/day (Sistêmica, crônica)
inalação 0.931 mg/m³ (Sistêmica, crônica)

0.31 mg/L (Água (doce))
0.031 mg/L (Água - liberação intermitente)
0.68 mg/L (Água (Marine))
7.73 mg/kg sediment dw (Sedimento (água doce))
1.55 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
13.5 mg/kg soil dw (solo)
48 mg/L (STP)

* Valores para a população geral

Limites de exposição ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte Componente Nome do material
Média ponderada no
tempo

STEL pico Notas

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

dióxido-de-cobalto-
e-lítio

Cobalto e compostos inorgânicos,
expressos em Co

0,02 mg/m3
Não
Disponível

Não
Disponível

A3; IBE

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

grafite
Grafite (todas as formas excepto fibras
de grafite)

2 mg/m3
Não
Disponível

Não
Disponível

(TWA (R))

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

cobre Cobre - Fumos (0,2)) mg/m3
Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível
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Fonte Componente Nome do material
Média ponderada no
tempo

STEL pico Notas

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

cobre
Cobre - Poeiras e névoas, expressos
em Cu

(1) mg/m3
Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Portugal Limites de exposição
ocupacional a agentes químicos

alumínio
Alumínio e compostos, expresso em Al
Poeiras metálicas

10 mg/m3
Não
Disponível

Não
Disponível

Não
Disponível

Limites de emergência

Componente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

grafite 6 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

cobre 3 mg/m3 33 mg/m3 200 mg/m3

carbonato-de-etileno 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

hexafluorofosfato(1-) de lítio 7.5 mg/m3 83 mg/m3 500 mg/m3

Componente IDLH originais IDLH revista

dióxido-de-cobalto-e-lítio Não Disponível Não Disponível

grafite 1,250 mg/m3 Não Disponível

cobre 100 mg/m3 Não Disponível

alumínio Não Disponível Não Disponível

carbonato-de-etileno Não Disponível Não Disponível

hexafluorofosfato(1-) de lítio Não Disponível Não Disponível

Banding Exposição Ocupacional

Componente Exposição Ocupacional Banda Avaliação Limite de Banda Exposição Ocupacional

carbonato-de-etileno E ≤ 0.01 mg/m³

hexafluorofosfato(1-) de lítio E ≤ 0.01 mg/m³

Notas: bandas exposição ocupacional é um processo de atribuição de produtos químicos em categorias ou faixas específicas com base na potência de
um produto químico e os resultados adversos à saúde associados com a exposição. O resultado desse processo é uma banda de exposição
ocupacional (OEB), o que corresponde a uma gama de concentrações de exposição que são esperados para proteger a saúde dos
trabalhadores.

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controle de engenharia
adequados

Funcionários expostos a carcinogénios humanos confirmados devem obter permissão para tal por parte do empregador e trabalhar numa
zona regulamentada.
O trabalho deve ser realizado no interior de um sistema isolado, do tipo "caixa-de-luvas". Os funcionários devem lavar as suas mãos e
braços após a conclusão da tarefa, antes de iniciarem tarefas distintas que não estejam associadas com o sistema isolado.
Dentro das áreas regulamentadas, o carcinogénio deve ser guardado dentro de caixas fechadas, ou mantido dentro de um sistema fechado,
incluindo tubagens, com todas as saídas fechadas durante a permanência do carcinogénio.
Sistemas abertos são proibidos.
Cada operação deverá poder ser feita recorrendo à utilização de ventilação de exaustão local de modo a que o movimento do ar seja
sempre proveniente de áreas de trabalho normais em direcção à área onde se desenrola a operação.
O ar de exaustão não deve ser descarregado para áreas regulamentadas, não regulamentadas ou para o ambiente externo excepto se tiver
sido descontaminado. Deve introduzir-se um volume suficiente de ar limpo de modo a manter a operação correcta do sistema de exaustão
local.
Para actividades de descontaminação e manutenção, devem ser fornecidas aos funcionários autorizados que entrem na zona, protecções
limpas e impermeáveis, incluindo luvas, botas e um sistema de respiração com acesso a um fluxo de ar contínuo. Antes da remoção do
equipamento de protecção, o funcionário deve submeter-se a descontaminação devendo tomar duche após a remoção das protecções e do
sistema de respiração.
Excepto no caso de sistemas existentes ao ar livre, as áreas regulamentadas devem ser mantidas com uma pressão atmosférica negativa
(relativamente às áreas não regulamentadas).
A ventilação de exaustão local necessita do fornecimento de ar em quantidades semelhantes às daquele que é substituído.
Os isoladores laboratoriais devem ser desenhados e mantidos de modo a garantir que existe um fluxo de ar para o interior com uma
velocidade linear de cerca de 150 pés/minuto e com um valor mínimo de 125 pés/minuto. O desenho e a construção dos isoladores para
gases necessita que a inserção de qualquer parte do corpo do funcionário, outra que mãos e braços, não seja autorizada.

 
Produtos ou itens produzidos, quando em sua condição original, normalmente não necessitam de controles de engenharia quando são
manejados ou durante o uso normal.
Após uso extensivo e subsequente desgaste, exceções podem surgir durante as operações de reciclagem ou descarte onde substâncias
encontradas nos produtos podem ser liberadas ao ambiente.

8.2.2. Protecção Individual

Protecção ocular e rosto

Óculos de protecção com escudos laterais.
Óculos para protecção contra produtos químicos.
As lentes de contacto são particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NÃO USE lentes de contacto.

 

Protecção da pele Ver Protecção das mãos abaixo

Proteção das mãos / pés

Use luvas de protecção geral, ex. luvas de borracha leves.
 
NOTA: O material pode provocar sensibilização da pele em pessoas predispostas. Deve evitar-se todo o contacto com a pele aquando da
remoção das luvas e outro equipamento de protecção.
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Protecção Corporal Ver Outra protecção abaixo

Outras protecções

Funcionários que trabalhem com carcinogénios humanso confirmados devem ter á sua disposição e ser obrigados a usar, vestuário limpo
de protecção para todo o corpo (batas, fatos de corpo inteiro ou camisolas de mangas compridas e calças compridas), coberturas para os
sapatos e luvas antes de entrarem nas zonas regulamentadas.
Os funcionários que estejam envolvidos em operações de mnuseamento que envolvam carcinogénios, devem ter ao seu dispor e ser
obrigados a vestir e utilizar respiradores de meia-face com filtros para poeiras, névoas e gases ou sistemas de purificação de ar. Um
respirador que permita graus mais elevados de protecção pode ser utilizado em substituição.
Chuveiros de alto débito, de emergência, e sistemas de lavagem de olhos, fornecidos por água potável, devem estar localizados perto, à
vista de, e no mesmo nível (andar) que os locais omde é susceptível acontecer a exposição.

 
Antes de cada saída de uma área que contém carcinogénios humanos confirmados, os funcionários devem ser obrigados a deixar o
vestuário e equipamento e protecção no ponto de saída e, na última saída do dia, a deixar este equipamento em contentores impermeáveis
no ponto de saída para efeitos de descontaminação ou eliminação. O conteúdo de tais contentores impermeáveis deve ser identificado com
etiquetas adequadas. Para actividades de manutenção e descontaminação, os funcionários que entrem a área devem ter ao seu dispor e
ser obrigados a usar equipamento limpo e impermeável, incluindo luvas, botas e máscara de ar de fornecimento contínuo.
Após a remoção do equipamento de protacção, o funcionário deverá ser descontaminado e ser obrigado a tomar duche após a remoção do
vestuário.

 
·         Durante atividades de reparação ou manutenção existe a potencialidade de exposição excessiva ao material particulado de metais tóxicos
(quando comparada aos padrões ocupacionais). Nestas circunstâncias, a proteção dos trabalhadores pode passar pela adoção de certas
práticas ou procedimentos laborais que envolvem o uso combinado de ventilação, métodos de limpeza húmida e a vácuo, proteção respiratória,
descontaminação, uso de vestuário de proteção e, quando necessário, zonas de trabalho restritas.
·         Vestuário de proteção ou roupa de proteção deve ser usado pelas pessoas que possam ser contaminadas com material particulado
durante atividades com a maquinaria, reconstrução de fornalhas, mudanças de filtros dos equipamentos de filtragem do ar, manutenção,
tratamento de fornalhas, etc. Roupa de trabalho e outras peças contaminadas devem ser tratadas de uma forma controlada de maneira a evitar
exposição secundária de outros trabalhadores e impedir o alastramento do material particulado para outras áreas, e também para impedir que o
material particulado seja levado para casa pelos trabalhadores.
·         O pessoal que lida e trabalha com metal fundido deve utilizar vestuário de proteção primária como viseiras de policarbonato, casacos
resistentes ao fogo, proteções para o pescoço, perneiras, proteções para o calçado e equipamento para prevenir queimaduras. Para além da
proteção primária, vestuário secundário ou roupa de trabalho que é resistente ao fogo e afasta salpicos metálicos é recomendada para o
trabalho com metal fundido. Materiais sintéticos nunca devem ser usados, nem como vestuário secundário (roupa íntima).

Protecção das vias respiratórias

Filtro do Tipo A de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e 149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentração de gás/partículas na zona respiratória aproximar-se ou exceder o "Limite de Exposição" (ES), deve usar-se protecção respiratória.
O grau de protecção varia com a peça de protecção para a cara e com a classe de filtro; a natureza da protecção varia com o tipo de filtro.

Factor Protector Máscara respiratória de meia-face Máscara respiratória de face inteira Aparelho respiratório eléctrico

10 x ES A-AUS - A-PAPR-AUS

50 x ES - A-AUS -

100 x ES - A-2 A-PAPR-2 ^

^ - face-inteira
 

Normalmente não é necessário o uso de proteção respiratória devido à forma física do produto.

8.2.3. Controlos de exposição ambiental

Ver secção 12

SECÇÃO 9 Propriedades físico químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto Não Disponível

Estado Físico fabricado Densidade relativa (Water = 1) Não Disponível

Odor Não Disponível
Cociente de partição

n-octanol / água
Não Disponível

Limiar de odor Não Disponível
Temperatura de auto-ignição

(°C)
Não Aplicável

pH (como foi fornecido) Não Aplicável temperatura de decomposição Não Disponível

Ponto de fusão/congelamento
(° C)

Não Disponível Viscosidade Não Aplicável

ponto inicial de ebulição e
intervalo de ebulição (° C)

Não Aplicável Peso Molecular (g/mol) Não Aplicável

Ponto de inflamação (°C) Não Aplicável gosto Não Disponível

Velocidade de Evaporação Não Disponível Propriedades de explosão Não Disponível

Inflamabilidade Não Aplicável Propriedades de oxidação Não Disponível

Limite Explosivo Superior (%) Não Aplicável
tensão superficial (dyn/cm or

mN/m)
Não Aplicável

Limite Explosivo mais Baixo
(%)

Não Aplicável Componente volátil (%vol) Não Disponível

Pressão de Vapor Não Aplicável grupo de gás Não Disponível

Hidrossolubilidade não miscível pH como uma solução (1%) Não Aplicável
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Densidade do vapor (Air = 1) Não Disponível VOC g/L Não Disponível

9.2. Outras informações

Não Disponível

SECÇÃO 10 Estabilidade e reatividade

10.1.Reactividade Ver secção 7.2

10.2. Estabilidade química

Presença de materiais incompatíveis.
O produto é considerado estável.
Não ocorrerá polimerização perigosa.

 

10.3. Possibilidade de
reacções perigosas

Ver secção 7.2

10.4. Condições a evitar Ver secção 7.2

10.5. Materiais incompatíveis Ver secção 7.2

10.6. Produtos de
decomposição perigosos

Ver secção 5.3

SECÇÃO 11 Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Inalado

O material pode provocar irritação respiratória em algumas pessoas. A resposta do organismo a essa irritação pode provocar ainda mais danos
pulmonares.
 
Os vapores inalados podem causar sonolência e tonturas.
 
A inalação de poeiras, geradas pelo material no decurso da sua habitual utilização, pode prejudicar a saúde do indivíduo.
 

Ingestão

Considerada uma via de entrada pouco provável em ambientes comerciais/industriais.
 
A ingestão acidental do material pode ser prejudicial; experiências realizadas em animais indicam que a ingestão de menos de 150 gramas pode
ser fatal ou produzir danos graves na saúde do indivíduo.
 

Contacto com a pele

Este material pode provocar inflamação da pele por contacto em algumas pessoas.
 
O material pode acentuar qualquer condição de dermatite pré-existente.
 
Em pessoas com pele sensível é possível a ocorrência de irritação e reacções cutâneas
 
Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada não devem de ser expostos a este material.
 
A entrada na corrente sanguínea através de, por exemplo, golpes, arranhões ou lesões pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo está devidamente protegido.
 

Olho
Se aplicado nos olhos este material provoca graves lesões oculares.
 

Crônico

Exposição prolongada a produtos irritantes para as vias respiratórias pode resultar em doenças associadas a essas vias, podendo manifestar-se
por dificuldades de respiração e outros problemas sistémicos relacionados.
 
Existe uma maior probabilidade de a inalação deste produto provocar uma reação de sensibilização maior em determinadas pessoas do que na
população em geral.
 
Existe uma maior probabilidade de o contacto do material com a pele provocar uma reacção de sensibilização maior em determinadas pessoas
do que na população em geral.
 
Existem amplas evidências de que este material pode ser encarado como capaz de provocar cancro em humanos segundo dados provenientes
de experiências e outras informações.
 
Perigoso: possibilidade de danos graves para a saúde aquando de exposição prolongada por inalação, por contacto com a pele ou por ingestão.
Este material pode provocar danos graves em resultado de uma exposição prolongada. Pode presumir-se que contém uma substância que
produz várias lesões graves. Isto pode ser demonstrado através de experiências curtas como a longo prazo.
 
A exposição a grandes doses de alumínio tem sido associada à doença neurodegenerativa de Alzheimer.
 
A inalação de cobalto em pó pode induzir asma, aperto no peito e inflamação crónica dos brônquios. A exposição crónica ao cobalto provocar o
aumento dos níveis de hemoglobina, aumenta a produção de células pela medula óssea e glândula tiroideia, provoca descarga em torno do
coração e danos nas células alfa do pâncreas. A administração durante longos períodos pode provocar bócio (actividade excessiva da tiróide) e
redução da actividade tiroideia. Na sequência da exposição ao cobalto poderá surgir uma inflamação alérgica da pele, geralmente na forma de
manchas vermelhas. A injecção de cobalto pode provocar cancro no local de entrada.
 
Os compostos de lítio podem afectar o sistema nervoso e muscular. Podem provocar tremores, perda de coordenação, estertores espásticos e
reflexos muito bruscos. Podem causar defeitos fetais e não devem ser usados em caso de possível gravidez. São eficazes no tratamento de
episódios maníacos de disfunção bipolarizada. Restringir a ingestão de sódio na dieta aumenta os riscos associados à ingestão de lítio.
 
Não existem evidências suficientes de que a exposição a carvão vegetal provoca um aumento da susceptibilidade ao cancro ou outros efeitos
prejudiciais. No entanto, ao fim de um período prolongado de exposição podem ocorrer algumas alterações pulmonares bem como um aumento
da tensão no lado direito do coração.
 
O cobre tem uma toxicidade relativamente baixa. Algumas doenças hereditárias raras (doença de Wilson ou degeneração hepatolenticular)
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podem conduzir à acumulação de cobre durante a exposição, provocando danos irreversíveis em vários órgãos (fígado, rins, sistema nervoso
central, ossos, visão) e conduzir à morte. Também poderão ocorrer anemia e cirrose hepática.
 

Lithium-ion polymer battery in
LED mouthpiece

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

Não Disponível Não Disponível

dióxido-de-cobalto-e-lítio

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kg[1] Não Disponível

Inalação(Rato) LC50; 5.05 mg/l4[1]

Oral(rato) LD50; >5000 mg/kg[1]

grafite

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

Inalação(Rato) LC50; >2 mg/L4[1] Não Disponível

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kg[1]

cobre

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kg[1] Olho: sem efeito adverso observado (não irritante)[1]

Inalação(Rato) LC50; 0.733 mg/l4[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante)[1]

Oral(rato) LD50; 0.7 mg/kg[2]

alumínio

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

Inalação(Rato) LC50; >2.3 mg/l4[1] Olho: sem efeito adverso observado (não irritante)[1]

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kg[1] Pele: sem efeito adverso observado (não irritante)[1]

carbonato-de-etileno

TOXICIDADE IRRITAÇÃO

dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 20 mg - mild

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kg[1] Olho: efeito adverso observado (irritante)[1]

Pele: sem efeito adverso observado (não irritante)[1]

Skin (rabbit): 660 mg - moderate

hexafluorofosfato(1-) de lítio
TOXICIDADE IRRITAÇÃO

Oral(rato) LD50; 50300 mg/kg[1] Não Disponível

Legenda: 1 Valor obtido a partir de substâncias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraídos
do RTECS excepto em casos específicos (RTECS - Registo de efeitos tóxicos de substâncias químicas)

DIÓXIDO-DE-COBALTO-
E-LÍTIO

As alergias de contacto manifestam-se rapidamente na forma de eczemas de contacto e, mais raramente, como urticária ou edema de Quincke.
A patogénese do edema de contacto envolve uma reacção imunitária retardada mediada por células (linfócitos-T). Outras reacções alérgicas da
pele, ex. urticária de contacto, envolvem reacções imunitárias mediadas por anticorpos. A acção da substância alergénica não é determinada
apenas pelo seu potencial de sensibilização: a distribuição da substância e as oportunidades de contacto são igualmente importantes. Uma
substância capaz de provocar uma reacção ligeira e que possua uma distribuição lata pode ser um alérgeno mais importante que uma
substância com potencial alergénico superior mas com a qual apenas alguns indivíduos entrem em contacto. De um ponto de vista clínico as
substâncias são dignas de registo se produzirem uma reacção alérgica em mais de 1% dos indivíduos testados.
 
Reações alérgicas envolvendo o trato respiratório, Geralmente, devem-se a interações entre anticorpos IgE (imunogobulina E) e os alérgenos e
ocorrem rapidamente. O potencial alérgico do alérgeno e o período de exposição, geralmente, determinam a gravidade dos sintomas. Algumas
pessoas poderão ser geneticamente mais suscetíveis que outras e a exposição a outras fontes de irritação poderá agravar os sintomas. A
atividade alérgica deve-se a interações com proteínas.
 
Deve ter-se atenção especial à diátese atópica, caraterizada pelo aumento de suscetibilidade a inflamações nasais, asma e eczemas.
 
A alveolite alérgica exógena é induzida essencialmente por complexos imunológicos do tipo IgG (imunoglobulina G) específicos para agentes
alergénicos; poderão estar envolvidas reações mediadas por células (linfócitos T). Este tipo de alergia só se manifesta algum tempo mais tarde,
iniciando-se até quatro horas após a exposição.
 

CARBONATO-DE-ETILENO

O material pode gerar uma forte irritação ocular, conduzindo a uma inflamação acentuada. A exposição repetida ou prolongada a agentes
irritantes pode produzir conjuntivite.
 
O material pode provocar irritação cutânea após uma exposição prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidão, inchaço,
produção de vesículas, descamação e espessamento da pele.
 

DIÓXIDO-DE-COBALTO-
E-LÍTIO & GRAFITE &

ALUMÍNIO &
HEXAFLUOROFOSFATO(1-)

DE LÍTIO

Não existem dados toxicológicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliográfica.

GRAFITE & CARBONATO-
DE-ETILENO &

HEXAFLUOROFOSFATO(1-)
DE LÍTIO

Sintomas semelhantes à asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposição ao material. Isto pode ser devido
a uma condição não-alergénica conhecida como síndroma da disfunção reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer após a exposição a
níveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagnóstico da (SDRVA) incluem a ausência de doença
respiratória prévia, num indivíduo não-atípico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes à asma minutos a horas após a exposição
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Legenda:  – Os dados não estão disponíveis ou não preenche os critérios de classificação
 – Os dados necessários para fazer a classificação disponível

registada ao agente irritante.
 

toxicidade aguda Carcinogenicidade

Irritação / corrosão reprodutivo

Lesões oculares graves /
irritação

STOT - exposição única

Sensibilização respiratória ou
da pele

STOT - exposição repetida

Mutagenicidade risco de aspiração

SECÇÃO 12 Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Lithium-ion polymer battery in
LED mouthpiece

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

Não
Disponível

Não Disponível Não Disponível
Não
Disponível

Não
Disponível

dióxido-de-cobalto-e-lítio

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

EC50 48 crustáceos 5.89mg/l 2

LC50 96 Peixe 1.512mg/l 2

NOEC(ECx) 24 Algas e outras plantas aquáticas 0.025mg/l 2

EC50 96 Algas e outras plantas aquáticas 23.8mg/l 2

grafite

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

LC50 96 Peixe >100mg/l 2

EC50 48 crustáceos >100mg/l 2

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas >100mg/l 2

NOEC(ECx) 48 crustáceos >=100mg/l 2

cobre

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

NOEC(ECx) 9 crustáceos <0.001mg/L 4

LC50 96 Peixe <0.001mg/L 4

EC50 48 crustáceos <0.001mg/L 4

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas <0.001mg/L 4

EC50 96 Algas e outras plantas aquáticas <0.001mg/L 4

alumínio

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

NOEC(ECx) 48 crustáceos >100mg/l 1

LC50 96 Peixe 0.078-0.108mg/l 2

EC50 48 crustáceos 1.5mg/l 2

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas 0.2mg/l 2

EC50 96 Algas e outras plantas aquáticas 0.024mg/l 2

carbonato-de-etileno

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

EC50(ECx) 72 Algas e outras plantas aquáticas >100mg/l 2

LC50 96 Peixe >100mg/l 2

EC50 48 crustáceos >100mg/l 2

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas >100mg/l 2

hexafluorofosfato(1-) de lítio

PONTO
FINAL

duração do teste (horas) espécies valor fonte

EC50 48 crustáceos 98mg/l 2

LC50 96 Peixe 42mg/l 2

NOEC(ECx) 528 Peixe 0.2mg/l 2

EC50 72 Algas e outras plantas aquáticas 62mg/l 2

EC50 96 Algas e outras plantas aquáticas 43mg/l 2
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14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para os usuários

Legenda: Extraído de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substâncias registradas na Europa ECHA - Informações ecotoxicológicas - Toxicidade aquática
3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Dados de toxicidade aquática (estimada) 4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade
aquática 5. ECETOC Dados de avaliação de perigos aquáticos 6. NITE (Japão) - Dados de bioconcentração 7. METI (Japão) - Dados de
bioconcentração 8. Dados do fornecedor

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
NÃO lançar em esgotos nem em cursos de água.
 

12.2. Persistência e degradabilidade

Componente Persistência: Água / Solo Persistência: Air

carbonato-de-etileno ALTO ALTO

12.3. Potencial de bioacumulação

Componente Bioacumulação

carbonato-de-etileno BAIXO (LogKOW = -0.3388)

12.4. Mobilidade no solo

Componente mobilidade

carbonato-de-etileno BAIXO (KOC = 9.168)

12.5.Resultados da avaliação PBT e mPmB

P B T

Dados relevantes disponíveis Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Critérios de PBT e mPmB
cumprida?

Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

12.6. Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

SECÇÃO 13 Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Descarte de produto /
embalagem

IMPEDIR que a água das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Poderá ser necessário recolher toda a água das lavagens para tratamento antes da sua eliminação.
Em todos os casos, a eliminação para os esgotos deverá estar sujeita às leis e regulamentações locais e estas deverão ser tidas em
consideração em primeiro lugar. Em caso de dúvida contactar a autoridade responsável.
 

Reciclar sempre que possível e consultar o fabricante relativamente às opções de reciclagem.
Consultar a Autoridade Estatal para os Desperdícios da Terra relativamente à eliminação adequada.
Enterrar o incinerar os resíduos num local autorizado.
Reciclar os contentores, se possível, ou eliminá-los num aterro autorizado.

 

Opções de tratamento de lixo Não Disponível

Opções de tratamento de
esgotos

Não Disponível

SECÇÃO 14 Informações relativas ao transporte

Etiquetas necessárias

Poluente das águas não

Transporte por terra (ADR-RID)

3481

PILHAS DE LÍTIO IÓNICO EMBALADAS COM UM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica); PILHAS DE
LÍTIO IÓNICO CONTIDAS NUM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica)

classe 9

Sub-risco Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Identificação do perigo (Kemler) Não Aplicável

Código de Classificação M4
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14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precauções especiais
para o utilizador

Rótulo 9A

Determinações Especiais 188 230 310 348 360 376 377 387 670

quantidade limitada 0

Código de restrição em túneis 2 (E)

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

3481

PILHAS DE LÍTIO IÓNICO EMBALADAS COM UM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica); PILHAS DE
LÍTIO IÓNICO CONTIDAS NUM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica)

Classe ICAO/IATA 9

Subrisco ICAO/IATA Não Aplicável

Código ERG 12FZ

Não Aplicável

Não Aplicável

Determinações Especiais
A48 A88 A99 A154 A164 A181 A185 A206 A213; A88 A99 A154 A164 A181 A185
A206 A213

Instruções de Embalagem Apenas Carga 967; 966

Quantidade Máxima Qtd./Embalagem 35 kg

Instruções de Embalagem Passageiro e Carga 967; 966

Passageiros e Cargas Qtde máxima / Pack 5 kg

Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst Forbidden

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty /
Pack

Forbidden

Transporte marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

3481

PILHAS DE LÍTIO IÓNICO CONTIDAS NUM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica); PILHAS DE LÍTIO
IÓNICO EMBALADAS COM UM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica)

Classe IMDG 9

Subrisco IMDG Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Número EMS F-A , S-I

Determinações Especiais 188 230 310 348 360 376 377 384 387

Quantidade Limitada 0

Transporte fluvial (ADN)

3481

PILHAS DE LÍTIO IÓNICO CONTIDAS NUM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica); PILHAS DE LÍTIO
IÓNICO EMBALADAS COM UM EQUIPAMENTO (incluindo as pilhas de lítio iónico de membrana polimérica)

9 Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Código de Classificação M4

Determinações Especiais 188; 230; 310; 348; 360; 376; 377; 387; 670

Quantidade Limitada 0

equipamentos necessários PP

Número de cones de fogo 0

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Não Aplicável

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Código IMSBC

Nome do produto Grupo

dióxido-de-cobalto-e-lítio Não Disponível

grafite Não Disponível

cobre Não Disponível

alumínio Não Disponível
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Nome do produto Grupo

carbonato-de-etileno Não Disponível

hexafluorofosfato(1-) de lítio Não Disponível

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Código ICG

Nome do produto Tipo de navio

dióxido-de-cobalto-e-lítio Não Disponível

grafite Não Disponível

cobre Não Disponível

alumínio Não Disponível

carbonato-de-etileno Não Disponível

hexafluorofosfato(1-) de lítio Não Disponível

SECÇÃO 15 Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

dióxido-de-cobalto-e-lítio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) - Agentes classificados
pelas Monografias da IARC - Grupo 2B: Possivelmente carcinogênico para humanos

Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

Projeto Pegada Química - Lista de Produtos Químicos de Alta Preocupação

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

grafite encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

cobre encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

União europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação,
Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

alumínio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas

Inventário da Europa CE

Portugal Limites de exposição ocupacional a agentes químicos

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restrições ao fabrico,
colocação no mercado e utilização de certas substâncias, misturas e artigos perigosos

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

União europeia (UE) Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à Classificação,
Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas - Anexo VI

carbonato-de-etileno encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventário Aduaneiro Europeu de Substâncias Químicas

Inventário da Europa CE

UE Agência Europeia dos produtos Químicos (ECHA) Plano de Acção evolutivo
Comunitário (CoRAP) Lista de Substâncias

União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

hexafluorofosfato(1-) de lítio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventário da Europa CE União Européia - Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Esta ficha de segurança está em conformidade com a seguinte legislação da UE e as suas adaptações -, tanto quanto possível -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.º 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliação da segurança química

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

RESUMO ECHA

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

dióxido-de-cobalto-e-lítio 12190-79-3 Não Disponível 01-2119974118-31-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s)
Pictogramas Código
palavra (s)

Código Hazard Statement (s)

1 Skin Sens. 1; Carc. 1B GHS08; GHS07; Dgr H317; H350

2
Skin Sens. 1; Carc. 1B; Acute Tox. 4; Resp. Sens. 1; Muta. 2; Repr.
1B; STOT RE 1; Aquatic Chronic 2

GHS08; Dgr; GHS07; Wng;
GHS09

H317; H350; H302; H334; H341;
H360; H372; H411

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

grafite 7782-42-5 Não Disponível 01-2119486977-12-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s)
Pictogramas Código palavra
(s)

Código Hazard Statement (s)

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.
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Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s)
Pictogramas Código palavra
(s)

Código Hazard Statement (s)

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

1 Não classificado não disponível não disponível

2
Eye Irrit. 2; Resp. STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT RE 1; Acute Tox. 4;
Flam. Sol. 2

GHS07; Wng; GHS08; Dgr;
GHS02

H335; H315; H318; H372; H302;
H228

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

cobre 7440-50-8 029-024-00-X 01-2119475516-31-XXXX|01-2119480154-42-XXXX|01-2119480184-39-XXXX|01-2120762783-45-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s)
Pictogramas Código
palavra (s)

Código Hazard Statement (s)

1 Não classificado não disponível não disponível

2
Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Resp.
STOT SE 3; STOT SE 2; Flam. Sol. 1; Acute Tox. 2; Skin Sens. 1;
Acute Tox. 2; STOT RE 1; Carc. 2; Repr. 1A

GHS09; GHS06; Dgr; Wng;
GHS07; GHS08; GHS02

H319; H410; H400; H315; H335;
H371; H228; H300; H317; H330;
H372; H351; H360

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

alumínio 7429-90-5 013-001-00-6|013-002-00-1 01-2119529243-45-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s) Pictogramas Código palavra (s) Código Hazard Statement (s)

1 Flam. Sol. 1; Water-react. 2 GHS02; Dgr H228; H261

2
Flam. Sol. 1; Water-react. 2; Pyr. Sol. 1; Aquatic Acute
1; Pyr. Liq. 1; STOT RE 1; Aquatic Chronic 4; Skin
Sens. 1

GHS02; Dgr; GHS01; GHS03; GHS09;
GHS05; GHS06; Wng; GHS08; GHS07

H228; H261; H250; H302; H311;
H315; H331; H400; H372; H413;
H317

1 Não classificado não disponível não disponível

2 Não classificado não disponível não disponível

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

carbonato-de-etileno 96-49-1 Não Disponível 01-2119540523-46-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s) Pictogramas Código palavra (s) Código Hazard Statement (s)

2
Acute Tox. 4; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; Resp. STOT SE 3; Eye Dam.
1

GHS08; GHS07; Wng; Dgr;
GHS05

H302; H373; H315; H335;
H318

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

Componente número CAS Índice N.º ECHA Dossier

hexafluorofosfato(1-) de lítio 21324-40-3 Não Disponível 01-2119383485-29-XXXX

Harmonização (C & L
Inventário)

Perigo Código de Classe e Categoria (s)
Pictogramas Código palavra
(s)

Código Hazard Statement (s)

1 Acute Tox. 3; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; STOT RE 1 GHS08; GHS05; GHS06; Dgr H301; H314; H318; H372

2
Acute Tox. 3; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; STOT RE 1; Acute Tox. 3;
Met. Corr. 1; Acute Tox. 3

GHS08; GHS05; GHS06; Dgr;
GHS07

H301; H314; H372; H318; H311;
H290; H331

Código Harmonização 1 = A classificação mais prevalente. Harmonização Código = 2 A classificação mais grave.

estado do inventário nacional

National Inventory Status

Austrália - AIIC / Australia Não
Industrial Uso

sim

Canada -  DSL Não (hexafluorofosfato(1-) de lítio)

Canada - NDSL Não (dióxido-de-cobalto-e-lítio; grafite; cobre; alumínio; carbonato-de-etileno)

China - IECSC sim

Europe - EINEC / ELINCS / NLP sim

Japan - ENCS Não (grafite; cobre; alumínio; hexafluorofosfato(1-) de lítio)

Korea - KECI sim

New Zealand - NZIoC Não (hexafluorofosfato(1-) de lítio)

Philippines - PICCS Não (dióxido-de-cobalto-e-lítio)

USA - TSCA sim

Taiwan - TCSI sim

Mexico - INSQ Não (dióxido-de-cobalto-e-lítio; carbonato-de-etileno; hexafluorofosfato(1-) de lítio)

Vietnam - NCI Não (dióxido-de-cobalto-e-lítio)

Rússia - FBEPH Não (dióxido-de-cobalto-e-lítio; hexafluorofosfato(1-) de lítio)

Versão número: 3.1.1.1 Página 14 de 16

Lithium-ion polymer battery in LED mouthpiece

Data de emissão: 28/08/2020

Imprimir data: 01/04/2021

Continuação...



National Inventory Status

Legenda:
Sim = Todos os ingredientes estão no inventário
No = Um ou mais do CAS ingredientes listados não estão no estoque e não são isentos de listagem (veja ingredientes específicos entre
parênteses)

SECÇÃO 16 Outras informações

Data de revisão 28/08/2020

Data Inicial 28/07/2020

Códigos de texto completo de risco e de perigo

H228 Sólido inflamável.

H250 Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar.

H261 Em contacto com a água liberta gases inflamáveis.

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H300 Mortal por ingestão.

H301 Tóxico por ingestão.

H311 Tóxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H330 Mortal por inalação.

H331 Tóxico por inalação.

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas .

H351 Suspeito de provocar cancro .

H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro .

H371 Pode afectar os órgãos .

H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Resumo da versão SDS

Versão
Data de
emissão

Seções atualizadas

2.1.1.1 28/07/2020 Classificação, Derramamentos (principal)

3.1.1.1 28/08/2020
bombeiro (fogo / explosão perigo), bombeiro (incompatibilidade de incêndio), manipulação de Procedimento, informação
de transporte

outras informações

A classificação da preparação e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revisão independente do SDI Limited através do uso
de referências bibliográficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicação de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinação do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderão ser determinados através da referência a Cenários de Exposição. Deve ter-se em consideração a
escala de uso, a frequência de uso e os controlos de engenharia disponíveis no momento.
 

Definições e abreviações

PC-TWA: admissível concentração-tempo médio ponderado
PC-STEL: Limite de Exposição Permitido Concentração de curto prazo
IARC: Agência Internacional de Investigação do Cancro
ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposição de Curto Prazo
TEEL: Limite de exposição de emergência temporária.
IDLH: Imediatamente perigoso para a vida ou a saúde Concentrações
OSF: Fator de Segurança Odor
NOAEL: Sem efeito adverso observado Nível
LOAEL: O mais baixo efeito adverso observado Nível
TLV: Valor Limite
LOD: Limite de detecção
OTV: Valor Limiar olfactivo
BCF: O factor de bioconcentração
BEI: Índice de Exposição Biológica

As informações contidas na Ficha de Segurança baseia-se em dados considerados precisos, no entanto, nenhuma garantia é expressa ou implícita sobre a exatidão dos dados ou
resultados a serem obtidos com a utilização dos mesmos.
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Other information:
Prepared by: SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia
Phone Number: +61 3 8727 7111
Department issuing SDS: Research and Development
Contact: Technical Director
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