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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIE DADE/EMPRESA 

1.1 Identificador do produto 

Nome do produto : ASB TEX  
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substân cia ou mistura e utilizações desaconselhadas  

Utilizações gerais:  Tinta para edifícios de uso profissional e doméstico 

Limitações de uso: Sem dados disponíveis 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados d e segurança 

Distribuidor: 

ASB TINTAS 
ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. 
Av. General Roçadas, n.º 70 A/C 
1199-012 Lisboa 
Tel.: 218 153 516 
Fax: 218 153 534 

1.4 Número de telefone de emergência 

Número Nacional de Emergência: 112  

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

2.1.1 Classificação (1999/45/CE): Não classificada como perigosa. 

2.1.2 Classificação (Reg. CE 1272/2008):  Não classificada como perigosa. 

2.2 Elementos do Rótulo: Não classificada como perigosa. 

2.3 Outros perigos:  Não disponível. 

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.2 Misturas 
 
Observações: Segundo o conhecimento actual do fornecedor, este produto não contém ingredientes perigosos em quantidades 
que requeiram indicação nesta secção, em conformidade com as normas nacionais ou da UE. 
 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:  

Gerais: Em caso de dúvida, ou na persistência de sintomas de mal-estar, procurar assistência médica. Nunca administrar nada 
pela boca a pessoas em estado de inconsciência. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudo s como retardados:  Não disponível. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tr atamentos especiais necessários: Não disponível. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1 Meios de extinção: Não disponível. 

5.1.1 Meios adequados de extinção: Não disponível. 

5.1.2 Meios inadequados de extinção:  Não disponível. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou m istura: Não disponível. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incên dios: Não disponível. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção  e procedimentos de emergência: Não disponível. 

6.2 Precauções a nível ambiental: Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso 
de se produzirem grandes derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, 
de acordo com a legislação local. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher o derrame com materiais absorventes não-combustiveis 
(terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Evitar o uso de solventes. Guardar os resíduos num recipiente fechado.  

6.4 Remissão para outras secções: No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8.  

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro: - 

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : - 

Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente : Em caso de derrame acidental, seguir as instruções da 
secção 6. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo even tuais incompatibilidades: - 

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes: Proibir o acesso a pessoas não autorizadas.  

Recomendações para a armazenagem conjunta: - 

7.3 Utilizações finais específicas: - 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL 

8.1 Parâmetros de controlo 

8.1.1 Limites de exposição profissional:  Não atribuídos (NP 1796/2007, DL nº 290/2001, 16 Novembro, alterado por DL nº 305/2007, 
24 Agosto).  

8.2 Controlo da exposição  

8.2.1 Controlos técnicos adequados: o utilizador deve usar um vestuário de protecção regularmente lavado. 

8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente  equipamentos de protecção individual 

a) Protecção ocular/facial: - 

b) Protecção da pele: Vestuário de protecção. 

c) Protecção das mãos:  - 

d) Protecção respiratória: - 

8.2.3 Controlo da exposição ambiental: Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a penetração no terreno. Não 
se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água.  

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químic as de base 

Aspecto:      Líquido, viscoso 

Odor:      Dados não disponíveis 

Limiar olfactivo:     Dados não disponíveis 

pH:      8.75 – Básica fraca  

Ponto de fusão/ponto de congelação:    Dados não disponíveis 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:   > 100ºC a 760 mmHg 

Ponto de inflamação:    Dados não disponíveis 

Taxa de evaporação:    Dados não disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás):    Dados não disponíveis  
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Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade: Dados não disponíveis  

Pressão de vapor:    14.9 mmHG a 20ºC e 10.4 Kpa a 50ºC 

Densidade:  Dados não disponíveis 

Densidade relativa:    > 1 

Solubilidade (s):  Solúvel 

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

Temperatura de auto-ignição:  Dados não disponíveis  

Temperatura de decomposição:  Dados não disponíveis 

Viscosidade, cinemática:  Dados não disponíveis 

Propriedades explosivas:    Dados não disponíveis 

Propriedades comburentes:    Dados não disponíveis 

 

9.2 Outras informações - 

 

Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as 
secções 7 e 12. 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

10.1 Reactividade: -  

10.2 Estabilidade química: Estável nas condições recomendadas de armazenagem e manuseamento  

10.3 Possibilidade de reacções perigosas: -. 

10.4 Condições a evitar: -. 

10.5 Materiais incompatíveis:  -  

10.6 Produtos de decomposição perigosos:  - 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos:   

a) Toxicidade aguda: - 
b) Corrosão/irritação cutânea: - 
c) Lesões oculares graves/irritação ocular: - 
d)Sensibilização respiratória ou cutânea: -  
e) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida: -  
11.1.1 Informações sobre as vias de exposição prová veis: - 

11.1.2 Efeitos imediatos e retardados e efeitos crón icos decorrentes da exposição breve e prolongada: - 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidade: Dados não disponíveis. 

12.2 Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis. 

12.3 Potencial de bioacumulação: Dados não disponíveis. 

12.4 Mobilidade no solo: Dados não disponíveis. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmb: - 

12.6 Outros efeitos adversos: - 
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:  Fechar completamente o recipiente e conservar as etiquetas existentes. 
Embalagens contaminadas: Os recipientes vazios devem ser levados para um gestor autorizado de resíduos para reciclagem 
ou destruição.  

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
Informações gerais : Mercadoria não classificada como perigosa para transporte. 
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

O produto não é considerado perigoso de acordo com a DPD (1999/45/CE) e de acordo com o CRE (Reg. CE 1272/2008), 
conforme indicado na secção 2 da ficha de dados de segurança. 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a su bstância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente: 
- 

15.2 Avaliação de segurança química: - 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Esta ficha de dados de segurança resulta da tradução da ficha de dados de segurança do fabricante. 

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança baseiam-se no 
estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias. 

O produto não deve ser utilizado para outros usos diferentes dos especificados na rubrica 1 sem ter previamente obtido as 
instruções por escrito da manipulação. 

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as 
regulamentações locais. 

As informações dadas na presente ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao 
nosso produto e não como uma garantia das propriedades deste.  

 

Frases de risco indicadas na secção 3: - 

Advertências de perigo indicadas na secção 3: - 

 

 

Alterações em relação à versão anterior 

Secções alteradas: todas as secções. 

Dados sobre a Ficha de Dados de Segurança:  

Nº da versão: 02 | Data de emissão: 2012.11.02 
Data da edição anterior: 2012.02.15 

 


