FISPQ
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FUNDO BRANCO FOSCO
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto:

FUNDO BRANCO FOSCO GRAFFLIT

Código interno de identificação:

0120080015001

Principais usos recomendados para a
substância ou mistura:

Indicado para aplicações em superfícies internas e externas de
madeira nova.

Nome da empresa:

GRAFFLIT INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA.

Endereço:

Rua Meire Cristiane Bonancea Santos, nº 265, Conj. Hab. Jesualdo
Garcia Pessoa, CEP: 86.031-392, Londrina - PR

Telefone:

(43) 3377-5500

Telefone para emergências:

CIT – Paraná 0800-410148

E-mail:

grafflit@grafflit.com.br

Site:

http://www.grafflit.com.br/

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Classificação de perigo do produto
químico:

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS – Categoria 3
CORROSÃO/IRRITAÇÃO À PELE – Categoria 2
SENSIBILIZAÇÃO À PELE – Categoria 1
CARCINOGENICIDADE – Categoria 2
TOXICIDADE À REPRODUÇÃO (Fertilidade) – Categoria 2
TOXICIDADE À REPRODUÇÃO (Criança por nascer) – Categoria 2
TOXICIDADE
PARA
ÓRGÃOS-ALVO
ESPECÍFICOS
–
EXPOSIÇÃO ÚNICA (Efeitos narcóticos) – Categoria 3

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação
Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

e

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM
Pictogramas:

Palavra de advertência:

ATENÇÃO

Frases de perigo:

H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H315 Provoca irritação à pele.
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H351 Suspeito de provocar câncer.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com
prolongados.
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Frases de precaução
- Prevenção:

P102 Mantenha fora do alcance das crianças.
P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a
embalagem ou o rótulo.
P280 Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial.
P210 Mantenha afastado de calor, faísca, chamas aberta e
superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume.
P241 Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação,
iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais.
P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P261 Evite inalar o vapor.
P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

- Resposta à Emergência:

P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALAÇÃO Remova a pessoa
para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que
não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou
cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a
pele com água ou tome uma ducha.
P302 + P352 + P362 + P364 EM CASO DE CONTATO COM A
PELE: Lave com água e sabão em abundância. Retire toda a roupa
contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P352
- Armazenamento:

P405 Armazene em local fechado à chave.
P403 Armazene em local bem ventilado.
P235 Mantenha em local fresco.

- Disposição:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente conforme
regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
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3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

ESTE PRODUTO É UMA MISTURA
Impurezas que contribuam para o
perigo:

Componentes

Concentração (%)

N° CAS

Dióxido de Titânio*

1 – 10

13463-67-7

Metiletilcetoxima

0,1 – 0,3

Aguarrás

10 – 20

64742-82-1

Octoato de Cobalto

0,1 – 0,5

136-52-7

Octoato de Zinco

0,1 – 0,5

136-53-8

Octoato de Zircônio

0,1 – 0,5

22464-99-9

96-29-7

*Este ingrediente não contribui para o perigo, porém possui limite de
exposição ocupacional estabelecido, conforme seção 8.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso
numa posição que favoreça a respiração. Se houver suspeita de
presença de vapores ainda estão presentes, o pessoal de resgate
deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de
respiração autônomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração
irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou
fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa
que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca. Consulte um
médico. Se necessário, chame um centro de controle de
intoxicação ou um médico. No caso de perda de consciência,
colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar
imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de
ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como
colarinho, gravata, cinto ou cós.

Contato com a pele:

Lave com água e sabão em abundância. Remova roupas e
calçados contaminados. Lavar completamente as roupas
contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.
Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte
um médico. No caso de qualquer reclamação ou sintomas, evite
exposição adicional. Lavar as roupas antes de utilizá-las. Limpe
completamente os sapatos antes de reusá-los.

Contato com os olhos:

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levando
para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se
estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue
enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.
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Ingestão:

Lave a boca com água. Remover a dentadura se houver. Remova
a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa
posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido
ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas
quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água
caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode
ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob-recomendação de
um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida
baixa para evitar que entre nos pulmões. Consulte um médico. Se
necessário, chame um centro de controle de intoxicação ou um
Médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de
recuperação e procurar imediatamente a orientação médica.
Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da
roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos e tardios:
Contato com os olhos:

Provoca irritação ocular grave.

Inalação:

Pode provocar depressão do sistema nervoso central (SNC).
Pode provocar sonolência ou vertigem.

Contato com a pele:

Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Ingestão:

Pode provocar depressão do sistema nervoso central (SNC).
Irritante para a boca, a garganta e o estômago.

Sinais/Sintomas de exposição
excessiva:
Contato com os olhos:

Dor ou irritação, lacrimejamento, vermelhidão.

Inalação:

Náusea ou vômito, dor de cabeça, sonolência/fatiga,
tontura/vertigem, inconsciência, peso fetal reduzido, aumento de
mortes fetais, má formação óssea.

Contato com a pele:

Irritação, vermelhidão, peso fetal reduzido, aumento de mortes
fetais, má formação óssea.

Ingestão:

Peso fetal reduzido, aumento de mortes fetais, má formação óssea.

Notas para o Médico:

Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento
de veneno se grandes quantidades forem ingeridas ou inaladas.

Tratamentos Específicos:

Sem tratamento específico.

Proteção das pessoas que prestam os
primeiros socorros:

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado. Se houver suspeita de
presença de vapores ainda estão presentes, o pessoal de resgate
deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de
respiração autônomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda
durante a ressuscitação boca a boca. Lavar completamente as
roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar
luvas.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção:

Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos,
neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2).
Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em
chamas.

Perigos específicos da mistura ou
substância:

Líquidos e vapores inflamáveis. Em situação de incêndio ou caso
seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente
poderá estourar, com o risco de uma subsequente explosão.
Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão.
Este material é prejudicial para a vida aquática com efeitos
prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada
com esse material deve ser contida e jamais despejada em
qualquer curso d’água, esgoto ou dreno.

Perigosos produtos de decomposição
térmica:

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes
materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos/óxidos
metálicos.

Ações de proteção especiais para os
bombeiros:

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da
vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser
tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento
apropriado. Remover os recipientes da área do incêndio se isso
puder ser feito sem risco. Use borrifamento d’água para manter frio
os recipientes expostos ao fogo.

Equipamento de proteção especial
para bombeiros:

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

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais
- Para o pessoal que não faz parte dos
serviços de emergência:

- Para o pessoal de serviço de
emergência:
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Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas
vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou
desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Desligue todas as fontes de ignição. Não respirar
vapor ou bruma. Forneça ventilação adequada. Utilizar
máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use
equipamento de proteção pessoal adequado.
Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar
com derramamentos, atenção para as observações na seção
8 quanto aos materiais adequados. Consulte também as
informações “Para o pessoal que não faz parte dos serviços
de emergência”.
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Precauções ao meio ambiente:

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe
as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado
poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente
se lançado em grandes quantidades.

- Método e materiais para a contenção e
limpeza:
Pequenos derramamentos:

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover
recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à
prova de faísca e equipamento à prova de explosão. 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. Descarte através de uma firma autorizada no
controle do lixo.

Grande derramamento:

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover
recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à
prova de faísca e equipamento à prova de explosão.
Liberação a favor do vento. Previna a entrada em esgotos,
cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave e conduza
a quantidade derramada para uma planta de tratamento de
efluentes ou proceda da seguinte forma: os derramamentos
devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não
combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou
terra diatomácea, e colocados no contentor para eliminação
de acordo com a legislação local (consulte a seção 3).
Descarte através de uma firma autorizada no controle do lixo.
O material absorvente contaminado pode causar o mesmo
perigo que o produto derramado.
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Precauções para manuseio seguro:
Medidas de proteção:

- Medidas de higiene:

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte
a seção 8). Pessoas com histórico de problemas de
sensibilização de pele não devem ser empregados em
nenhum processo no qual este é usado. Evitar a exposição –
obter instruções específicas antes da utilização. Evite a
exposição durante a gravidez. Não manuseie o produto antes
de ter lido e compreendido todas as precauções de
segurança. Não deixar entrar em contato com os olhos ou
com a pele ou com a roupa. Não ingerir. Não respirar vapor
ou bruma. Evite a liberação para o meio ambiente. Manusear
apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara adequada
quando a ventilação for inadequada. Não entre em áreas de
armazenamento e locais fechados a menos que sejam
adequadamente ventilados. Mantenha no recipiente original,
ou em um alternativo aprovado feito com material compatível,
hermeticamente fechado quando não estiver em uso.
Armazenar e usar longe do calor, faíscas, labaredas ou
qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento elétrico
(ventilação, iluminação e manuseio de material) à prova de
explosão. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Tomar
medidas preventivas contra descargas eletrostáticas.
Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser
perigosos. Não reutilizar o recipiente.
Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o
material é manuseado, armazenado e processado. Os
funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer,
beber e fumar. Remova a roupa contaminada e o
equipamento de proteção antes de entrar em áreas de
alimentação. Consulte a seção 8.2 para outras informações
relativas a medidas de higiene.

Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.
- Prevenção de incêndio e explosão:
Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e
superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor
do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas
anti-faiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à
prova de explosão.
- Condições adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado,
distante de fontes de calor e ignição, á temperaturas menores
que 35ºC. Mantenha os recipientes bem fechados e
devidamente identificados. Não é necessária adição de
estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do
produto.

- Materiais adequados e inadequados
para embalagens:

Adequados: Semelhante à embalagem original.
Inadequados: Não são conhecidos materiais inadequados
para este produto.
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8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Parâmetros de controle
Limites de exposição ocupacional:
Ingrediente

TVL – TWA
(ACGIH)

LT
(NR-15)

Dióxido de Titânio

10 mg/m³

-

Aguarrás

20 ppm

-

Octoato de
Cobalto

0,02 mg/m³

-

Octoato de Zinco

100 ppm

-

Octoato de
Zircônio

100 ppm

-

Medidas de controle de engenharia:

Manusear apenas com ventilação adequada. Utilize processos
fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para
manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites
de exposição recomendados. Os controles de engenharia também
precisam manter gases, vapores ou concentrações de pó abaixo de
qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de
explosões.

Controle de exposição ambiental:

As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de
trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos
requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em
alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de
engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários
para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal
Medidas de higiene:

Proteção dos olhos/face:

RQ 915

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 contaminadas. A roupa de trabalho
contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os
locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão
próximos dos locais de trabalho.
Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões
estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que
existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A
proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior
ainda: óculos de proteção contra respingos químicos.
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Proteção das mãos:

Nenhum material ou combinação de materiais usados para a
fabricação de luvas apresenta resistência ilimitada contra um
determinado produto ou contra uma combinação de produtos
químicos. O tempo de rompimento deve ser mais longo do que a
vida útil do produto. Devem ser seguidas as instruções e
informações do fabricante com relação ao uso, armazenamento,
manutenção e substituição das luvas. As luvas devem ser
substituídas regularmente e quando aparecerem sinais de danos
ao material da luva. Sempre verifique se as luvas estão sem
defeitos, se estão guardadas e se são usadas corretamente. O
desempenho ou a eficácia da luva poderá diminuir devido a danos
físicos/químicos ou por manutenção deficiente. As áreas expostas
da pele podem ser protegidas com um creme, mas este não deve
ser aplicado após a exposição.

Proteção do corpo:

O pessoal deve utilizar vestuário antiestético de fibras naturais ou
sintéticas resistentes a altas temperaturas. Devem ser
selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção
da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes.
Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do
manuseio deste produto.

Proteção respiratória:

Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do
limite de exposição, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias
respiratórias certificados apropriados. Operações como lixamento à
úmido deve ser utilizado quando possível. Trabalhar em áreas bem
ventiladas. Use equipamento de proteção respiratória adequado.

Controle de exposição ambiental:

Não permita o contato com canos ou cursos de água.

Perigos térmicos:

Utilizar tecido anti-chamas, evitando atritos e fontes de ignição.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Aspecto
Estado Físico:

Líquido viscoso branco

Odor:

Característico

pH:

Não disponível

Ponto de fusão/ponto de
congelamento:

Não disponível

Ponto de ebulição inicial e faixa de
temperatura de ebulição:

144°C

Ponto de fulgor:

37°C

Taxa de evaporação:

Não aplicável

Inflamabilidade (sólido; gás):

Não disponível

Pressão de vapor:

Não aplicável

Densidade de vapor:

Não aplicável

Densidade relativa:

1,00 – 1,20 g/cm³

Solubilidade(s):

Insolúvel em água.
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Viscosidade:

80 – 90 KU

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estabilidade e reatividade:

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas:

Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de
armazenagem e uso.

Condições a serem evitadas:

Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não
deixar sob pressão, cortar, soldar, furar, triturar ou expor estes
recipientes ao calor ou fontes de ignição.

Materiais incompatíveis:

Reativo ou incompatível com os seguintes materiais: materiais
oxidantes

Produtos perigosos da decomposição:

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se
formar produtos de decomposição perigosa.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Informações sobre os efeitos
toxicológicos:
Toxicidade aguda:

Não disponível.

Sensibilização respiratória ou à pele:

Não disponível.

Mutagenecidade em células germinativas:

Não disponível.

Carcinogenicidade:

Não disponível.

Toxicidade à reprodução:

Não disponível.

Efeitos agudos em potencial na saúde:
Contato com os olhos:

Provoca irritação ocular grave.

Inalação:

Pode provocar depressão do sistema nervoso central (SNC). Pode
provocar sonolência ou vertigem.

Contato com a pele:

Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Ingestão:

Pode provocar depressão do sistema nervoso central (SNC).
Irritante para a boca, a garganta e o estômago.

Sintomas relativos às características
físicas, químicas e toxicológicas
Contato com os olhos:

Sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação,
lacrimejando, vermelhidão.

Inalação:

Náusea ou vômito, dor de cabeça, sonolência/fatiga,
tontura/vertigem, inconsciência, peso fetal reduzido, aumento de
mortes fetais, má formação óssea.

RQ 915

Rev.:01 – 02/04/2020
www.grafflit.com.br

Página: 10 de 14

FISPQ
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FUNDO BRANCO FOSCO
Contato com a pele:

Irritação, vermelhidão, peso fetal reduzido, aumento de mortes
fetais, má formação óssea.

Ingestão:

Peso fetal reduzido, aumento de mortes fetais, má formação óssea.

Efeitos crônicos em potencial na
saúde:
Geral:

Uma vez sensibilizado, uma severa reação alérgica pode ocorrer
quando exposto a níveis muito baixos.

Carcinogenicidade:

Suspeito de provocar câncer. O risco de câncer depende da
duração e do nível de exposição.

Mutagenecidade em células germinativas:

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Teratogenicidade:

Suspeita-se que prejudique o feto.

Efeitos congênitos:

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade:

Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto.
Ecotoxicidade:
Não solúvel em água.
Persistência e degradabilidade:

Não disponível.

Potencial bioacumulativo:

Não disponível.

Mobilidade no solo:

Não disponível.

Outros efeitos adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL
Métodos recomendados para destinação final
- Produto:
O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente
para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais,
estaduais (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- Restos de produtos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e
e municipais, fechadas.
dentre estas:
Lei n_12.305,
de agosto
de 2010o
devidamente
O descarte
deve de
ser02realizado
conforme
estabelecido para o produto.

- Embalagem usada:

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
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Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestre:
Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência
Nacional de transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificações.
Número ONU:

UN1263

Nome apropriado para embarque:

TINTA

Classe ou subclasse de risco principal:

3

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

NA

Número de risco:

30

Grupo de embalagem:

III

Hidroviário:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas
brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em
Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação
Interior
IMO – “International Maritime Organization" (Organização Marítima
Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code).

Número ONU:

UN1263

Nome apropriado para embarque:

TINTA

Classe ou subclasse de risco principal:

3

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

NA

Grupo de embalagem:

III

EmS:

F-E, S-E

Perigo ao meio ambiente:

Não disponível.

Aéreo:

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8
de dezembro de 2009.
RBAC Nº 175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.
IS Nº 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS
ICAO – “International Civil Aviation Organization" (Organização da
Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905
IATA – “International Air Transport Association" (Associação
Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU:

UN1263

Nome apropriado para embarque:

TINTA

Classe ou subclasse de risco principal:

3

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

NA

Grupo de embalagem:

III

RQ 915

Rev.:01 – 02/04/2020
www.grafflit.com.br

Página: 12 de 14

FISPQ
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FUNDO BRANCO FOSCO
15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
Regulamentações específicas para o
produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2014;
Portaria TEM nº 704, de 28 de maio de 2015 - Altera a Norma
Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob
as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.
FISPQ elaborada em Junho de 2019.
Legendas e abreviaturas:
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BEI - Biological Exposure Index
CAS - Chemical Abstracts Service
IBMP – Índice Biológico Máximo Permitido
EPI – Equipamento de Proteção Individual
IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health
LEL - Lower Explosive Limit
LT - Limite de tolerância
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health
NR - Norma Regulamentadora
ONU - Organização das Nações Unidas
TLV - Threshold Limit Value
TWA - Time Weighted Average
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