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

 
1.1.  Identificador do produto:  243 Fluido de remoção positivo 

 

Código do produto:  9046327 
 
Sinónimos:  Nenhum(a). 
 
1.2.  Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas:   
1.2.1.  Utilizações identificadas:  material/agente de correção. Unicamente para uma 
utilização indústrial. 
 
1.3.  Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:  KODAK LIMITED, 
Building 8, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8PX, Great Britain  
 
 021-415-4125 ou envie um email para kes@kodak.com. Para obter outras informações sobre 
esse produto, telefone para 
 
1.4.  Número de telefone de emergência:   
 
Disponível somente durante o horário de expediente. EMERGÊNCIA, telefone: 808 250 143. 
 

2. Identificação dos perigos 

 
2.1.  Classificação da substância ou mistura 
Classificação de acordo com as Diretrizes da EU 1272/2008/EC [CLP/GH: 

Classe de perigo / Categoria 
de Risco 

Advertências 
de perigo 

Via de exposição 

Acute Tox. 3 H331 Inalação 
Skin Corr. 1B H314 -- 
Repr. 1B H360 -- 
STOT SE 3 H335 -- 

 

 
2.2. Elementos do rótulo: 
 

Os dados abaixo descritos reflectem os requisitos da legislação vigente, embora o produto 
possa apresentar uma versão diferente do rótulo, em função da data de fabrico. 
 
Rotular de acordo com 1272/2008/EC [CLP/GHS]: 
 

Contém:  N-metil-2-pirrolidona , ácido fosfórico em solução , ácido fluorossilícico em 
solução , goma arábica  
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Símbolo(s): 
 

       
 
Palavra-sinal:  Perigo 
 
Advertências de perigo: 
 
Tóxico por inalação. 
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
Pode afectar a fertilidade ou o nascituro. 
Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
 
Recomendações de prudência: 
 

Prevenção 
Pedir instruções específicas antes da utilização. 
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 
Não respirar as poeiras ou as névoas. 
Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial. 
 
Resposta 
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros secorros no 
presente rótulo). 
EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar imediatamente 
toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. 
Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
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. 
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
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Armazenagem 
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
Armazenar em local fechado à chave. 
 
Destruição 
Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos 
locais/regionais/nacionais/internacionais. 
 

 
 

2.3.  Outros perigos 
Não conhecidos. 
 

3. Composição/informação sobre os componentes 

 

Peso por 
cento 

Componente No. CAS 

Nº EC 
Reg. REACH Nº 

Classificação de 
acordo com 
1272/2008/EEC 

Classificação de 
acordo com 
67/548/EEC 

 60 - 65 N-metil-2-pirrolidona 
872-50-4 

212-828-1 
não disponível 

Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
Repr. 1B H360D 
STOT SE 3 H335 
* 

* 

 

 5 - 10 ácido fosfórico em solução 
7664-38-2 

231-633-2 
01-2117485924-24-
XXXX 

Skin Corr. 1B H314 
* 

* 

 

 5 - 10 dióxido de silício 
7631-86-9 

231-545-4 
não disponível 

** ** 

 

 1 - 5 Glicol polimérico 
25322-68-3 
não disponível 
não disponível 

 
** 

** 

 

 1 - 5 sulfóxido de dimetilo 
67-68-5 

200-664-3 
não disponível 

** ** 

 

 1 - 5 ácido fluorossilícico em solução 
16961-83-4 

241-034-8 

não disponível 

Skin Corr. 1B H314 
* 

* 
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 1 -  5 goma arábica 
9000-01-5 

232-519-5 
não disponível 

Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3  
** 

** 

 

 
Texto completo para frases R- e H-: consulte a Seção 16. 

* Classificação de substância conforme listado no Anexo VI para Regulamentação (EC) 
Nº 1272/2008 
** Substância não listada no Anexo VI para Regulamentação (EC) Nº 1272/2008 
 

4. Primeiros socorros 

 
4.1.  Descrição das medidas de primeiros socorros 

4.1.1.  Inalação:  Se for inalado, levar para o ar puro. Se não estiver respirando, e sempre que 
disponível, faça respiração artificial utilizando protectores para a boca, de modo a evitar o 
contacto boca-a-boca. Se tiver dificuldades em respirar, dar oxigénio. Consultar o médico.  
 
4.1.2.  Pele:  Em caso de contacto, lavar imediatamente a pele com muita água durante ao 
menos 15 minutos enquanto retirando o fato e os sapatos contaminados. Procure assistência 
médica se verificar a ocorrência de sintomas. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a 
usá-lo. Destrua ou limpe cuidadosamente os sapatos contaminados.  
 

4.1.3.  Olhos:  Lavar imediatamente os olhos contaminados com água no mínimo durante 
menos 60 minutos, mantendo as pálpebras abertas.  Caso esteja usando lente de contato, 
NÃO atrasar a irrigação nem tentar remover as lentes.  Pode-se usar uma solução salina 
neutral logo que esteja disponível.  NÃO INTERROMPER A LAVAGEM.   Contatar 
imediatamente o médico ou o centro de controle de venenos.  Continuar lavando os olhos até 
que o médico diga para parar.  Se necessário, continuar lavando durante o transporte para uma 
clínica médica de emergência. 
  
 

4.1.4.  Ingestão:  Se engolido, NÃO provocar vómitos. Nunca dar nada pela boca a uma 
pessoa inconsciente. Consultar o médico.  
 
4.2.  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:  Não existe 
informação disponível.  
 
4.3.  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:  
Não existe informação disponível. 
 

5. Medidas de combate a incêndios 

 

5.1.  Meios de Extinção de Incêndios:  Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, 
produto químico seco ou dióxido de carbono.  
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5.2.  Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
5.2.1.  Produtos Perigosos Resultantes da Combustão:  Óxidos de carbono, Óxidos de 
azoto (NOx), Óxidos de Silício, Oxidos de fósforo, (consulte também a seção de Produtos 
Perigosos Resultantes da Decomposição).  
 
5.2.2.  Riscos não frequentes de Incêndios e Explosões:  Classificada como combustível. 
Material contém um solvente combustível que podeacumular se no espaço vazio do container. 
O fogo ou as altas temperaturas podem causar o decomposition.  
 
5.3.  Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:  Utilize uma máscara de 
oxigênio e vestuário protetor adequado. Fogo ou calor excessivo poderão produzir elementos 
de decomposição perigosa. Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os 
contentores fechados.  
 

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 
6.1.  Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:  
Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção. 
 
6.2.  Precauções a nível ambiental:  Cortar todas as fontes de ignição. Absorva o produto 
derramado comvermiculita, areia ou terra, coloque-o num recipiente adequado e entregue-o a 
uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Ferramentas que não produzem faíscas 
devem ser utilizadas. Absorventes contaminados deverão ser tratados em conformidade com 
as regulamentações locais. Limpe cuidadosamente a superfície, a fim de eliminar a 
contaminação residual. Evite que os efluentes entrem nos escoamentos, esgotos ou córregos. 
Arejar a área.  
 
6.3.  Métodos e materiais de confinamento e limpeza:  Não existe informação disponível. 
 
6.4.  Remissão para outras secções:  Ver secção 8 para recomendação de uso de 
equipamento pessoal de protecção. 
 

7. Manuseamento e armazenagem 

 
7.1.  Precauções para um manuseamento seguro 
7.1.1.  Precauções individuais:  Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ 
aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manter o recipiente 
bem fechado. Só utilizar com uma ventilação adequada. Lavar cuidadosamente depois da 
manipulação. Evitar o contacto durante a gravidez/ o aleitamento. Pedir instruções específicas 
antes da utilização. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
 
7.1.2.  Prevenção de Incêndios e Explosões:  Manter afastado do calor e de fontes de 
ignição. Só utilizar com uma ventilação adequada. Mantenha afastado de materiais oxidantes.  
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7.1.3.  Ventilação:  Combine as taxas de ventilação de uso de modo a não exceder os limites 
de exposição aplicáveis (ver Secção 8). Deve ser utilizada uma boa ventilação geral 
(normalmente 10 trocas de ar por hora).  
 
 7.2.  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:  
Conserve em local fresco (5 - 30°C). Manter o recipiente bem fechado. Mantenha afastado de 
substâncias incompatíveis (consulte a seção Incompatibilidades)  
 
7.3.  Utilizações finais específicas:  Não existe informação disponível. 
 

8. Controlo da exposição/proteção individual 

 
8.1.  Parâmetros de controlo 
8.1.1.  Controlo da exposição profissional 
 
Nome Químico Lista de 

Regulador 

Tipo do valor Valor 

N-metil-2-
pirrolidona 

IPQ Média ponderada de tempo 10 ppm  40 mg/m3 

 Observações: valor-limite indicative 
  Valores limite de exposição de curta 

duração 
20 ppm  80 mg/m3 

 Observações: valor-limite indicative 
 Pele - perigo de absorção cutânea 
 Observações: valor-limite indicative 
  Valores limite de exposição de curta 

duração 
20 ppm  80 mg/m3 

  Média ponderada de tempo 10 ppm  40 mg/m3 
ácido fosfórico em 
solução 

IPQ Média ponderada de tempo   1 mg/m3 

 Observações: valor-limite indicative 
  Valores limite de exposição de curta 

duração 
  3 mg/m3 

 Observações: valor-limite indicative 
ácido 
fluorossilícico em 
solução 

 VLE-MP   2,5 mg/m3 

 expressado F 
  Média ponderada de tempo   2,5 mg/m3 
 Observações: valor-limite indicative 
 
 
8.2.  Controlo da exposição 
8.2.1.  Controlos técnicos adequados:  Deve ser utilizada uma boa ventilação geral (normalmente 10 
trocas de ar por hora). Os padrões de ventilação deverão estar de acordo com as condições existentes.  
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Utilize processo enclausurado, ventilação exaustora local ou outros controles de engenharia afim de 
manter o padrão do ar abaixo dos limites de exposição recomendados. A ventilação deve ser suficiente 
de modo que os limites de exposição ocupacional aplicáveis não sejam excedidos.  
 
8.2.2.  Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual 
 

Protecção dos olhos:  Use óculos de segurança com proteções laterais (ou óculos de 
proteção) e um protetor facial.  
 
Protecção das mãos:  Usando a informação da secção 2, procure a informação de uso do 
fornecedor das luvas, para uma melhor selecção do material a usar. Evitar o contato com a pele ao 
misturar ou manusear a substância/preparação ou uma mistura usando luvas impermeáveis e 
vestuário de proteção apropriado ao risco de exposição. 
 
Usar luvas resistentes a produtos químicos.  No caso de imersão prolongada ou freqüente contato 
repetido: 

 
Material  Espessura  Tempo de penetração  
Consultar o fabricante da 
luva.  

-- -- 

  -- -- 
 
Consultar o fabricante da luva quanto à recomendações sobre o material da luva a ser evitado.  
 
Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção.  
 
As luvas de proteção a serem usadas devem estar em conformidade com as especificações da 
diretiva 89/686/EEC de EC e a norma resultante EN 374.  Esta recomendação é aplicável somente 
ao produto mencionado na Ficha de Dados de Segurança, por nós fornecido, assim como para os 
propósitos por nós especificados. 
 

Protecção respiratória:  Se os controles de engenharia não mantiverem a concentração 
do ar abaixo dos limites de exposição recomendados, o respirador aprovado deve ser 
usado. No caso de serem utilizados respiradores, deverá ser instaurado um programa, de 
modo a assegurar a conformidade com as leis nacionais, da Commonwealth, ou leis e 
regulamentos locais aplicáveis.  
 
Medidas gerais de saúde e segurança:  Chuveiro de emergência, lava-olhos, instalações para 
lavagem.  
 

8.2.3.  Controlo da exposição ambiental:  Não existe informação disponível. 
 

9. Propriedades físicas e químicas 

 
9.1.  Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
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Aspeto 
 
   Estado físico:  líquido 
 
   Cor:  vermelho  
 
Odor:  aromático 
 
Limiar olfativo:  Dados não disponíveis 
 
pH:  1,8   
 
Ponto de fusão/ponto de congelação:  < 0 °C (32,0 °F)   
 
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:  > 100 °C (212,0 °F)  
 
Ponto de inflamação:  93 °C(199,4 °F) (vaso aberta)  
 
Taxa de evaporação:  Dados não disponíveis 
 
Limites de inflamabilidade:  2 - 12 %  
 
Inflamabilidade (Sólido; gás) :  Dados não disponíveis 
 
Limite superior de explosão:  Dados não disponíveis 
 
Limite inferior de explosão:  Dados não disponíveis 
 
Pressão de vapor:  Dados não disponíveis  
 
Densidade de vapor:  Dados não disponíveis  
 
Gravidade Específica:  1,1  
 
Hidrossolubilidade:  solúvel 

 
Coeficiente de partição n-octanol/água:  Dados não disponíveis 
 

Temperatura de auto-ignição:  343,0 °C (649,4 °F) 
 
Temperatura de decomposição:  Dados não disponíveis 
 
Viscosidade:  Dados não disponíveis 
 
Propriedades explosivas:  Dados não disponíveis 
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Propriedades comburentes:  Dados não disponíveis 
 

10. Estabilidade e reatividade 

 
10.1.  Reatividade:  Dados não disponíveis 
 
10.2.  Estabilidade química:  Não totalmente avaliado(a). Materiais contendo grupos 
estruturais semelhantes podem se decompor caso aquecidos.  
 
10.3. Possibilidade de reações perigosas:  Não ocorre polimerização perigosa.  
 
10.4.  Condições a evitar:  Calor, chamas e faíscas..  
 
10.5.  Materiais incompatíveis:  Agentes oxidantes fortes, alcalinos.  
 
10.6.  Produtos de decomposição perigosos:  Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx), 
óxidos de silicone, Oxidos de fósforo  
 

11. Informação toxicológica 

 
Efeitos da Exposição 
 
Recomendação geral:   

 
Contém:  N-metil-2-pirrolidona. Foram reportados efeitos desenvolventes e 
reprodutivos adversos em estudos de exposição dermal realizados em animais de 
laboratório.  

 

Contém:  ácido fosfórico em solução. Os efeitos de exposição sequintes estão 
baseadoem pH da solução, concentração do ácido, e uma revisão da literatura.  

 

Contém:  sulfóxido de dimetilo. Pode causar efeitos ao sistema nervoso central. A 
absorção sistemática poderá causar um odor a alho  na boca e na pele.  

 

Contém:  goma arábica. Pode provocar irritação nas mucosas membranas evias 
respiratórias superiores.  

 

Toxicocinética, metabolismo e distribuição 
 
Dados não disponíveis 
 

Toxicidade aguda 
 

 Inalação : /  (Tóxico por inalação.) 
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Corrosividade e irritação 
 

 Irritação cutânea:  Corrosivo 

 Irritação ocular:  Corrosivo 
 

Sensibilização 
 

Dados não disponíveis 
 

Efeitos CMR 
Mutagenicidade em células germinativas 
 

Não existe informação disponível. 
 

Carcinogenicidade 
 

Não existe informação disponível. 
 
Toxicidade reprodutiva 
 
Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.  

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 
 

 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 
 

Não existe informação disponível. 
 
Perigo de aspiração 
 

Não existe informação disponível. 
 

Informações sobre vias de exposição prováveis 
 

Inalação:  Tóxico por inalação. Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
 

Olhos:  Provoca lesões oculares graves.  
 

Pele:  Causa queimaduras severas na pele.  
 

Ingestão:  Pode ser perigoso por ingestão.  
 
Dados referentes a N-metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4):  
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Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  1.600 - 3.200 mg/kg 

 Oral DL50 (Ratazana):  3.914 mg/kg 

 Inalação CL50 (Ratazana):  < 23,5 mg/l  < 5804 ppm / 6 h 

 Inalação CL50 (Ratazana):  3,1 mg/l / 4 h 

 Dérmico DL50 (Coelho):  8 g/kg 

 Irritação cutânea:  de moderado(a) a forte 

 Irritação ocular:  Irritante para os olhos. 

 Sensibilização cutânea:  negativa 
 

Dados referentes a dióxido de silício (CAS 7631-86-9):  
 

Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  > 3.200 mg/kg (Maior dose testada - nenhuma evidência de efeitos 
neste nível de dose., Nenhuma mortalidade observada a esta dose.) Radiológico 

 Inalação CL50 (Ratazana):  > 2,2 mg/l / 1 h (Nenhuma mortalidade observada a esta 
dose.) 

 Dérmico DL50 (Coelho):  > 2.000 mg/kg (Maior dose testada - nenhuma evidência 
de absorção neste nível de dose.) 

 

Dados referentes a ácido fosfórico em solução (CAS 7664-38-2):  
 

Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  1.530 mg/kg 

 Inalação CL50 (Ratazana):  > 850 mg/m3 / 1 h 

 Dérmico DL50 (Coelho):  2.740 mg/kg 

 Irritação cutânea:  Provoca queimaduras. 

 Irritação ocular:  Corrosivo 
 

Dados referentes a sulfóxido de dimetilo (CAS 67-68-5):  
 

Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  6.400 - 12.800 mg/kg 

 Oral DL50 (Rato):  12.800 - 25.600 mg/kg 

 Oral DL50 (Ratazana):  14.500 mg/kg 

 Inalação CL50 (Ratazana):  > 23,88 mg/l  > 7474 ppm / 6 h 

 Dérmico DL50 (Porquinho da índia):  > 11.000 mg/kg 

 Irritação cutânea:  Leve irritação da pele 

 Irritação ocular:  macio 

 Sensibilização cutânea (Porquinho da índia):  Não provoca sensibilização em 
animais de laboratório. 

 

Dados referentes a goma arábica (CAS 9000-01-5):  
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Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  > 16 g/kg 

 Irritação ocular:  Irritante para os olhos. 
 

Dados referentes a Glicol polimérico (CAS 25322-68-3):  
 

Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  > 5.000 mg/kg 

 Oral DL50 (Ratazana):  22 g/kg 

 Inalação CL50 (Ratazana):  > 2,5 mg/l / 6 h 

 Dérmico DL50 (Coelho):  > 5.000 mg/kg 

 Dérmico DL50 (Coelho):  >20 mL/kg  

 Irritação cutânea:  Não provoca irritação da pele 

 Irritação ocular:  Não irrita os olhos 

 Sensibilização cutânea (Porquinho da índia):  negativo 
 

Dados referentes a ácido fluorossilícico em solução (CAS 16961-83-4):  
 

Dados sobre Toxicidade Aguda:   
Oral DL50 (Ratazana):  430 mg/kg 

 Inalação CL50 (Ratazana):  1,11 mg/l / 1 h 
 

12. Informação ecológica 

 
As propriedades descritas são AVALIADAS a partirdos componentes da preparação.  
 
12.1.  Toxicidade 
 

Toxicidade em peixes (CL50): 10 - 100 mg/l  
 

Toxicidade para dáfnia (CE50): 10 - 100 mg/l  
 
12.2.  Persistência e degradabilidade 
 

Persistência e degradabilidade: Rápidamente biodegradável.  
 
12.3. Potencial de bioacumulação 
 

Dados não disponíveis 
 
12.4.  Mobilidade no solo 
 

Não existe informação disponível. 
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12.5.  Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 

Não existe informação disponível. 
 

12.6.  Outros efeitos adversos 
 

Não existe informação disponível. 
 

13. Considerações relativas à eliminação 

 
13.1.  Métodos de tratamento de resíduos 
Para tratamento dos desperdícios, usar a regulamentação local. Consultar companhias 
autorizadas à recolha e eliminação de desperdícios fotográficos.  
 
Material de refugo: O desperdício da Industria fotográfica são, actualmente classificados como 
perigosos pela Directiva Europeia 91/689/EEC.  O Código do Catálogo Europeu de Desperdício de 
soluções sem especificação 09 01 99.  Para tratamento dos desperdícios, usar a regulamentação local. 
Consultar companhias autorizadas à recolha e eliminação de desperdícios fotográficos.  
 
Empacotamento: Se bem limpo, de preferência passar por pequenas quantidades de água, pelo menos 
3 vezes, o produto desperdiçado poderá ser considerado em condições de recuperação ou não-perigoso. 
O Código do Catálogo Europeu de Desperdício é 15 01 02, empacotamento em plástico.  
 
Embalagens contaminadas por resíduos perigosos deveriam ser  devidamente identificadas como 
resíduos perigosos.  Neste caso, o Código do Catálogo Europeu de Desperdício é 15 01 10, embalagens 
contendo resíduos de/ou substancias perigosas.  
 

14. Informações relativas ao transporte 

 
As informações abaixo são fornecidas para auxiliar na documentação. Elas representam a 
classificação de mercadorias perigosas antes de quaisquer exceções à regulamentação sejam 
tomadas (por exemplo, quantidade limitada) e, portanto, podem não representar a classificação 
final. A classificação final como pertencente à configuração de empacotamento do produto 
(incluindo a rotulagem, marcação e exceções) pode ser obtida através da Planilha de 
mercadorias perigosas que pode ser encontrada em www.kodak.com/go/ship.  
 
ADR:  Número ONU: UN1760 

  
  Designação oficial de 

transporte da ONU: 
Liquidos Corrosivos, N.E. (Ácido fosfórico, ácido 
hexafluorossilicico) 

  Classe: 8 
  Grupo de embalagem: III 

 
IATA:  Número ONU: UN1760 
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  Designação oficial de 
transporte da ONU: 

Liquidos Corrosivos, N.E. (Ácido fosfórico, ácido 
hexafluorossilicico) 

  Classe: 8 
  Grupo de embalagem: III 

 
IMDG:  Número ONU: UN1760 

  
  Designação oficial de 

transporte da ONU: 
Liquidos Corrosivos, N.E. (Ácido fosfórico, ácido 
hexafluorossilicico) 

  Classe: 8 
  Grupo de embalagem: III 

 
RID:  Número ONU: UN1760 

  
  Designação oficial de 

transporte da ONU: 
Liquidos Corrosivos, N.E. (Ácido fosfórico, ácido 
hexafluorossilicico) 

  Classe: 8 
  Grupo de embalagem: III 

 
Para informação adicional sobre transporte, aceda a: www.kodak.com/go/ship.  
 

15. Informação sobre regulamentação 

 
15.1.  Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente 
 
1907/2006/CE  Article 59(1) - Lista de substâncias candidatas a autorização 

Este produto contém um ingrediente de acordo com a lista de candidatos do Anexo XIV do 
Regulamento REACH 1907/2006/CE.: N-metil-2-pirrolidona (212-828-1) 
 

1907/2006/CE - Anexo XIV - Substâncias sujeitas a autorização 
Esta mistura não contém substâncias que são sujeitos a uma autorização de acordo com o 
Regulamento (CE) n. º 1907/2006 (REACH) 
 

1907/2006/CE - Substâncias em potencial que suscitam elevada preocupação 
Este produto não contém substâncias de grande preocupação (Regulamento (CE) No. 
1907/2006 (REACH), artigo 57). 
 

1907/2006/CE - Anexo XVII - Restrições a determinadas substâncias perigosas 
Esta mistura contém ingredientes que estão sujeitos a restrições de acordo com o 
Regulamento (CE) n º 1907/2006 (REACH): N-metil-2-pirrolidona (212-828-1) 
 

Regulamento relativo aos detergentes (648/2004) - Derrogações e Detergentes 
surfactantes proibidos ou restritos 
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Esta mistura não contém substâncias listadas no Regulamento relativo aos detergentes 
(648/2004) - Derrogações e Detergentes surfactantes proibidos ou restritos 
 

Notificação de estado  
 

Lista de 
Regulador  

Notificação de estado  

TSCA Nem todos estão listados 

DSL Nem todos estão listados 

NDSL Nenhum estão listados 

EINECS Nem todos estão listados 

ELINCS Nenhum estão listados 

NLP Estão listados 

AICS Nem todos estão listados 

IECS Todos estão listados 

ENCS Nem todos estão listados 

ECI Todos estão listados 

NZIoC Todos estão listados 

PICCS Todos estão listados 

TCSI Todos estão listados 

TSCA 12(b) Estão listados 

 
"Nem todos estão listados" indica que um ou mais componentes não estão no inventário 
público ou estão sujeitos a requisitos de isenção. Para obter informações adicionais, contate 
a Kodak. 
 

15.2.  Avaliação de segurança química 
A avaliação de segurança química não foi realizada. 
 

16. Outras informações 

 
16.1.  Indikasjon på endringer 
Mudanças mínimas podem estar presentes devido a atualizações de dados do componente ou 
regulatórios 
. 
 
16.2.  Legenda com a explicação das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados 
de segurança 
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ADR = Acordo Europeu referente ao Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias 
Perigosas; AICS = Inventário Australiano de Substâncias Químicas; CAS = Serviço de Extratos 
Químicos; CLP = Classificação, Rotulagem e Embalagem; DSL = Lista de Substâncias 
Domésticas do Canadá; EC = Comissão Europeia; EC50 = Concentração Efetiva de 50%; ECI 
= Lista de Produtos Químicos Existentes da Coreia; EH40 = EH40/2005 Limites de Exposição 
no Local de Trabalho; EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais 
Existentes; ELINCS = Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas; ENCS = 
Substâncias Químicas Novas e Existentes do Japão; GHS = Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulação de Produtos Químicos; HSA = Código de Práticas 
de Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho (Agentes Químicos); IARC = Agência 
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer; IATA = Associação Internacional de Transporte 
Aéreo; IC50 = Concentração Inibitória de 50%; IECS = Inventário da China de Substâncias 
Químicas Existentes; IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; LC50 = 
Concentração Letal de 50%; LD50 = Dose Letal de 50%; mg/Kg = miligramas por quilograma; 
mg/L = miligramas por litro; mg/m3 = miligramas por metro cúbico; NDSL = Lista de 
Substâncias Não Domésticas do Canadá; NLP = Lista Europeia de Ex-Polímeros; NZIoC = 
Inventário Neozelandês de Produtos Químicos; PBT = Substâncias Persistentes, 
Bioacumulativas e Tóxicas; PICCS = Inventário Filipino de Produtos Químicos e Substâncias 
Químicas; ppm = partes por milhão; REACH = Registro, Avaliação e Autorização de Produtos 
Químicos; RID = Acordo Europeu referente ao Transporte Ferroviário Internacional de 
Mercadorias Perigosas; TSCA = Lei de Controle de Substâncias Tóxicas; vPvB = Substâncias 
muito Persistentes, muito Bioacumulativas 
 
16.3.  Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados 
Disponível mediante solicitação. 
 
16.4.  Métodos usados para classificçaão de mistura de acordo com a Regulamentação 
(EC) Nº 1272/2008 
A determinação de classificações é derivada através de julgamento de especialistas e/ou peso 
de evidência 
 

16.5.  Frases R- e H- relevantes 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H331 Tóxico por inalação. 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro. 

H360D Pode afectar o nascituro. 

 

16.6.  Recomendações de formação profissional 
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Revisar Folha de Dados de Segurança antes de usar o produto 
 
16.7.  Outras informações 
 

 
Os utilizadores devem considerar estes dados apenas como complemento a outras 
informações que tenham obtido e tomar as suas próprias decisões quanto à fiabilidade e 
abrangência das mesmas, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de 
assegurar a correta utilização e eliminação dos materiais,a segurança e saúde dos seus 
empregados e clientes e a proteção do meio ambiente. As informações referentes à solução de 
trabalhodestinam-se apenas a fins de orientação e pressupõem a mistura correta e o uso do 
produto de acordo com as instruções.  
 

 
 


