
Security Coat

Não disponível.

Líquido.

Chemtrec 1-800-424-9300 (24hrs)
CHEMTREC Brazil (Rio De Janeiro): +(55)-2139581449 
CHEMTREC Mexico: 01-800-681-9531
CHEMTREC Russia: 8-800-100-6346

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Identificador do produto 
segundo o GHS

Outros meios de 
identificação

Tipo do produto

Número de telefone de 
emergência (incluindo o 
tempo de operação)

Secção 1. Identificação
:

:

:

:

Dados do fornecedor : Tech International, 200 East Coshocton Street, Johnstown, Ohio 43031, 740-967-9015 
CHEMTREC:  1-800-424-9300

Security Coat

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não é aplicável.

Fabricante : Tech International, 200 East Coshocton Street, Johnstown, Ohio 43031, 740-967-9015,
CHEMTREC 1-800-424-9300

Distribuidor : Tech International, 200 East Coshocton Street, Johnstown, Ohio 43031, 740-967-9015 
CHEMTREC:  1-800-424-9300

Secção 2. Identificação dos perigos

Não classificado.Classificação da substância 
ou mistura

:

Palavra-sinal : Sem palavra-sinal.

Advertências de perigo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Recomendações de prudência

Prevenção : Não é aplicável.

Resposta : Não é aplicável.

Armazenamento : Não é aplicável.

Eliminação : Não é aplicável.

Elementos de rotulagem segundo o GHS

Percentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de toxicidade desconhecida: 41.
7%

Percentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de perigos desconhecidos para o 
ambiente aquático: 41.7%

Situação OSHA/HCS : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard 
(29 CFR 1910.1200).

Elementos de etiquetagem 
suplementares

: Não provar ou ingerir.  Lavar cuidadosamente após manuseamento.

Perigos não classificados 
de outro modo (HNOC)

: Causa queimaduras no tracto digestivo.

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.

Versão : 0.01 1/10
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Secção 3. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações 
aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira 
menção especial nesta secção.

Outros meios de 
identificação

: Não disponível.

Número CAS : Não é aplicável.

Substância/Preparação

Código do produto : 738

Número CAS/outros identificadores

:

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

Mistura

Qualquer concentração indicada sob a forma de intervalo destina-se a proteger a confidencialidade ou é devida a variação 
entre lotes.

Lave a boca com água.  Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração.  Se o material for engolido e a 
pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber.
Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico.
Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para 
baixo as pálpebras ocasionalmente.  Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto 
e nesse caso remove-las.  Consulte um médico se ocorrer irritação.

Lavar a pele contaminada com muita água.  Remova roupas e calçados contaminados.
Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que 
não dificulte a respiração.  Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Secção 4. Primeiros Socorros

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Inalação

Ingestão :

:

:

:

Proteção das pessoas que 
prestam primeiros 
socorros

: Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação 
adequada.

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente.  Contacte um especialista em tratamento de veneno se 
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Descrição das medidas de primeiros socorros necessárias

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e retardados

Inalação : Pode emitir gases ou vapores que são muito irritantes as vias respiratórias.

Corrosivo para o tracto digestivo.  Provoca queimaduras.:Ingestão

Contacto com a pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.:Contacto com os olhos

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contacto com a pele

Ingestão

Inalação Não há dados específicos.

Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estômago

Não há dados específicos.

:

:

:

Contacto com os olhos : Não há dados específicos.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Consulte a Secção 11 para Informações Toxicológicas

Indicação de necessidade de assistência médica imediata e tratamento especial, se preciso

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.

Versão : 0.01 2/10
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Secção 5. Medidas de combate a incêndios

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se 
houver fogo.  Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem 
formação adequada.

Produtos perigosos da 
decomposição térmica

Perigos específicos 
causados pela substância 
química

Não há dados específicos.

Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o 
contentor poderá rebentar.

Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho 
respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de 
pressão positiva.

Equipamento especial de 
protecção para o pessoal 
destacado para o combate 
a incêndios

Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção

:

:

:

Nenhuma conhecida.

Meios adequados de 
extinção

:

Meios inadequados de 
extinção

:

Acções de protecção 
especiais para bombeiros

:

Secção 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções a nível ambiental

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Interromper o vazamento se não houver riscos.  Remover os recipientes da área de 
derramamento.  Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços 
reduzidos.  Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de 
tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma:  Os derrames devem ser 
contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por 
exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para 
eliminação de acordo com a regulamentação local (consulte a Secção 13).  Elimine 
através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.  Nota: Consulte a 
Secção 1 para obter informações sobre os contactos de emergência e a Secção 13 
sobre a eliminação de resíduos.

:

: Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação 
adequada.  Evacuar áreas circundantes.  Não deixar entrar pessoal desnecessário e 
não protegido.  NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado.  Vestir equipamento 
de protecção individual apropriado.

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,
cursos de água, fossas e esgoto.  Informe as autoridades competentes se o produto 
causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

Derramamento de grande 
escala

:

Interromper o vazamento se não houver riscos.  Remover os recipientes da área de 
derramamento.  Diluir com água e limpar se solúvel em água.  Alternativamente, ou se 
solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente 
adequado de eliminação dos resíduos.  Elimine através de uma empresa de eliminação 
de resíduos autorizada.

Derramamento de 
pequenas proporções

:

Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para o pessoal não 
envolvido na resposta à 
emergência

Para o pessoal 
responsável pela resposta 
à emergência

: Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas 
as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.
Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não responsável pelas 
medidas de emergência".

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.

Versão : 0.01 3/10



Security Coat

Secção 7. Manuseamento e armazenagem

Recomendações gerais 
sobre higiene ocupacional

Condições de 
armazenagem segura,
incluindo eventuais 
incompatibilidades

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado,
armazenado e processado.  Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de 
comer, beber ou fumar.  Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção 
antes de entrar em áreas destinadas à alimentação.  Consultar também a Secção 8 
para mais informações sobre medidas de higiene.

Armazenar de acordo com a regulamentação local.  Armazene no recipiente original 
protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais 
incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.  Manter o recipiente bem 
fechado e vedado até que esteja pronto para uso.  Os recipientes abertos devem ser 
selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas.  Não 
armazene em recipientes sem rótulos.  Utilizar um recipiente adequado para evitar a 
contaminação do ambiente.

:

:

Medidas de proteção Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8).:

Precauções para um manuseamento seguro

Não há.

Secção 8. Controlo da exposição / protecção individual

Protecção das mãos

Use uma proteção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um 
purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar 
que isto é necessário.  A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em 
níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites 
de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado.

Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam 
a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados 
produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é 
necessário.

Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados 
quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a 
exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras.  Se o contacto for 
possível, deve utilizar-se a seguinte protecção, a não ser que a avaliação indique um 
maior grau de protecção:  óculos de segurança com protecções laterais.

Protecção ocular/facial

Protecção respiratória :

:

:

Protecção do corpo O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo 
com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um 
especialista deveria aprovar.

:

Controlo da exposição 
ambiental

: As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser 
verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção 
ambiental.  Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou 
modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis 
aceitáveis.

Controlos técnicos 
adequados

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores 
aos contaminantes do ar.

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos,
antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho.  Técnicas 
apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas.
Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.  Assegurar que os locais de 
lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Medidas de Higiene :

Parâmetros de controlo

Medidas de protecção individual

Limites de exposição ocupacional

Protecção da pele

Outra protecção da pele : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas 
devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.
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Secção 9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico

Ponto de fusão

Pressão de vapor

Densidade relativa

Densidade de vapor

Solubilidade

Líquido. [Líquido viscoso.]

0°C (32°F)

0.98

0.62 [Ar = 1]

0.31 kPa (2.3 mm Hg) [temperatura ambiente]

Não disponível.

Surfactante. [Leve]Odor

pH

Cinza. [Claro]Cor

Taxa de evaporação <1 (acetato de butilo = 1)

Temperatura de auto-
ignição

Ponto de inflamação

Não disponível.

Não é aplicável.

Não disponível.

Não disponível.

Viscosidade Cinemática (temperatura ambiente): 270 cm2/s (27000 cSt)

Não disponível.Limiar olfactivo

Coeficiente de partição n-
octanol/água

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Aspecto

Ponto de ebulição : 100°C (212°F)

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não disponível.

Limites de explosão 
(inflamação) inferiores e 
superiores

: Não disponível.

Taxa de combustão Não é aplicável.:

Tempo de combustão : Não é aplicável.

TDAA Não disponível.:

Temperatura de 
decomposição

: Não disponível.

Solubilidade em água : Não disponível.

0.006 lbs/gal  (0.72 g/l)Teor de COV :

Secção 10. Estabilidade e Reactividade

Produtos de decomposição 
perigosos

Condições a evitar Não há dados específicos.

Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de 
decomposição perigosos.

O produto é estável.Estabilidade química

Não há dados específicos.

:

:

:

Materiais incompatíveis :

Possibilidade de reacções 
perigosas

: Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções 
perigosas.

Reactividade : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade 
para este produto ou para os seus ingredientes.

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.
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Secção 11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda

Não disponível.

Carcinogenicidade

Não disponível.

Mutagenicidade

Não disponível.

Teratogenicidade

Não disponível.

Toxicidade reprodutiva

Não disponível.

Irritação/Corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Informações sobre vias de 
exposição prováveis

Inalação : Pode emitir gases ou vapores que são muito irritantes as vias respiratórias.

Corrosivo para o tracto digestivo.  Provoca queimaduras.:Ingestão

Contacto com a pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.:Contacto com os olhos

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contacto com a pele

Ingestão

Inalação Não há dados específicos.

Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estômago

Não há dados específicos.

:

:

:

Contacto com os olhos : Não há dados específicos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não disponível.

Não disponível.

Perigo de aspiração

Não disponível.

Informações sobre os efeitos toxicológicos

: Vias de entrada previstas: Oral, Dérmico, Inalação.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Efeitos potenciais 
imediatos

: Não disponível.

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais 
retardados

: Não disponível.

Efeitos potenciais 
imediatos

: Não disponível.

Exposição de longa duração

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.
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Secção 11. Informação toxicológica

Não disponível.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Geral :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Carcinogenicidade :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Mutagenicidade :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Teratogenicidade :

Efeitos no 
desenvolvimento

: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Medidas numéricas da toxicidade

Não disponível.

Estimativas da toxicidade aguda

Efeitos potenciais 
retardados

: Não disponível.

Secção 12. Informação Ecológica

Potencial de bioacumulação

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Não disponível.

Toxicidade

Não disponível.

Persistência e degradabilidade

Coeficiente de Partição 
Solo/Água (KOC)

: Não disponível.

Mobilidade no solo

Não disponível.

Secção 13. Considerações relativas à eliminação
A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja.  A eliminação 
deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de 
proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo 
as exigências das autoridades regionais do local.  Elimine o excesso de produtos e os 
produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos 
autorizada.  Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a 
menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.
A embalagem dos resíduos deve ser reciclada.  A incineração ou o aterro sanitário só 
devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.  Não se desfazer deste 
produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.  Evite a 
dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de 
água, fossas e esgoto.

:Métodos de eliminação

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.
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Secção 14. Informações relativas ao transporte

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

Não regulado. Not regulated.

- - -

Classificação 
DOT

IMDG IATA

Número ONU

Designação 
oficial de 
transporte da 
ONU

Classes de 
perigo para 
efeitos de 
transporte

Grupo de 
embalagem

Informação 
adicional

Perigos para o 
ambiente

Precauções especiais para 
o utilizador

Transporte a granel em 
conformidade com o anexo 
II da Convenção Marpol 
73/78 e o Código IBC

Nº. No. No.

Transporte no interior das instalações do utilizador: transporte sempre em 
recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas 
que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

: Não disponível.

:

Classificação 
do Transporte 
de Materiais 
Perigosos 

(TDG)

Não regulado.

-

-

-

Nº.

-

ADR/RID

Não regulado.

-

-

-

Nº.

-

Classificação 
do México

Não regulado.

-

-

-

Nº.

-

Secção 15. Informação sobre regulamentação
Regulamentos Federais dos 
E.U.A

:

Clean Air Act  Section 112
(b) Hazardous Air 
Pollutants (HAPs)

: Não listado

Clean Air Act Section 602 
Class I Substances

: Não listado

Clean Air Act Section 602 
Class II Substances

: Não listado

DEA List I Chemicals 
(Precursor Chemicals)

: Não listado

DEA List II Chemicals 
(Essential Chemicals)

: Não listado

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Não determinado

Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b) (Lei de Controlo de Substâncias 
Tóxicas): Não determinado.

SARA 302/304

SARA 304 RQ : Não é aplicável.

Nenhum produto foi encontrado.

Composição / informação sobre os componentes

Data de lançamento/Data da revisão : 2/24/2014. Data da edição anterior : Nenhuma Validação 
Anterior.
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Secção 15. Informação sobre regulamentação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.
WARNING: This product contains less than 1% of a chemical known to the State of California to cause birth defects or 
other reproductive harm.

Estado norte-americano 
de Massachusetts

:

carbon black respirable Sim. Nº. Nº. Nº.
metanol Nº. Sim. Nº. Nº.

Nome do Ingrediente Cancro Reprodutivo Nenhum nível de 
risco significativo

Nível Máximo de 
Dosagem Aceitável

Califórnia prop. 65

Estado norte-americano 
de Nova Iorque

: Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Nova Jersey : Os seguintes componentes estão incluídos em listas ou inventários: CARBON BLACK

Estado norte-americano 
da Pensilvânia

: Os seguintes componentes estão incluídos em listas ou inventários: CARBON BLACK

Regulamentos Estatais

SARA 311/312

Classificação : Perigo Imediato para a Saúde (Agudo)

Nenhum produto foi encontrado.

Composição / informação sobre os componentes

Inventário do Canadá : Não determinado.

Inventário Australiano de Substâncias Químicas (AICS): Não determinado.
Inventário da China (IECSC) (Inventário das Substâncias Químicas Existentes na 
China): Não determinado.
Inventário do Japão: Não determinado.
Inventário da Coreia: Não determinado.
Inventário da Malásia (Registrar EHS): Não determinado.
Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia (NZIoC): Não determinado.
Inventário das Filipinas (PICCS) (Inventário Filipino de Químicos e Substâncias 
Químicas): Não determinado.
Inventário de Taiwan (CSNN): Não determinado.

Regulamentos Internacionais

Listas internacionais :

Substâncias químicas 
pertencentes à lista I da 
Convenção sobre Armas 
Químicas

: Não listado

Substâncias químicas 
pertencentes à lista II da 
Convenção sobre Armas 
Químicas

: Não listado

Substâncias químicas 
pertencentes à lista III da 
Convenção sobre Armas 
Químicas

: Não listado

Secção 16. Outras informações
Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos (E.U.A.).
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Security Coat
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2/24/2014.

História

Data de impressão

Data de lançamento/Data 
da revisão

Versão

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informações aqui contidas são exactas. No entanto,
nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiários assume qualquer responsabilidade quanto 
à exactidão e a integralidade das informações aqui contidas. A decisão final da conformidade de qualquer 
material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais podem apresentar perigos 
desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns perigos sejam aqui descritos, não podemos 
garantir que sejam os únicos perigos existentes.

Observação ao Leitor

Data da edição anterior

:

:

:

:

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Referências : Não disponível.

Código para as abreviaturas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Factor de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL 73/78 = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios,
1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
UN = Nações Unidas

2/24/2014.

Nenhuma Validação Anterior.
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National Fire Protection Association (U.S.A.) (Associação de bombeiros dos E.U.A.)

Saúde

Especial

Instabilidade/Reactividade

Inflamabilidade

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 
representing significant hazards or risks Although HMIS® ratings are not required on SDSs under 29 CFR 1910.
1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® 
program. HMIS® is a registered mark of the National Paint & Coatings Association (NPCA). HMIS® materials 
may be purchased exclusively from J. J. Keller (800) 327-6868.

É responsabilidade do cliente determinar o código do PPE (equipamento pessoal de protecção) para este 
material.

Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency 
Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is 
not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject 
which is represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to 
be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of 
chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in 
NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA 
or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.
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