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(Continua na página 2) 

1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

 Identificador do Produto 

 Nome comercial: ULANO PIGMENT INKJET FILM 

 Usos identificados relevantes da substância ou mistura e usos desaconselhados 

Preparação para impressão em tela 

 Aplicação da substância / preparação Fabricação de estampas para impressão de telas  

 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 Fabricante/fornecedor: 

ULANO CORPORATION  

110 THIRD AVENUE  

BROOKLYN, NY 11217, U.S.A.  

TELEF.: +1.718 237-4700 

INFORMAÇÕES DA  UE 
ULANO INTERNATIONAL (V.I.) INC.  

RUETISTRASSE 17 
CH-8952 SCHLIEREN-ZURIQUE/SUÍÇA  

TELEF.: +41.1.755.44.77 

FAX: +41.44.773.16.06 

 Entidade para obtenção de informações adicionais:  

ULANO CORPORATION (USA):  

P. Drago 

E-mail: DragoP@ulano.com 

 Número  de telefone de emergência: CHEMTREC (USA): +1-7035273887 (aceita chamadas a cobrar) 

 

2 Identificação dos perigos 

 

 Classificação da substância ou mistura 

 Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N.
o
 1272/2008 

O produto não é classificado de acordo com o regulamento CLP. 

 Classificação de acordo com a Diretiva 67/548/EEC ou com a Diretiva 1999/45/EC Não aplicável. 

 Avisos sobre os riscos especiais para o homem e o ambiente: 

O produto não precisa estar obrigatoriamente identificado com base no método de avaliação da "Diretiva geral de  

classificação para preparações da UE", na última versão em vigor. 

 Método de classificação: 

A classificação está de acordo com as listas publicadas pela União Europeia, e foi completada com dados da  

literatura especializada bem como com informações da empresa. 

 Elementos do rótulo  

 Rotulação de acordo com as diretrizes da UE: 

Observe os regulamentos gerais de segurança quando estiver manuseando produtos químicos. 

O produto não está sujeito aos regulamentos de identificação de acordo com as Diretivas da UE e com  Portaria sobre Materiais 

 Perigosos (GefStoffV alemão). 

 Outros perigos 

 Resultados da avaliação de PBT e vPvB 

 PBT: Não aplicável. 
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 vPvB: Não aplicável. 

 

3 Composição/informação sobre os componentes 

 
 Caracterização química: Misturas 
 Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos. 

 Substâncias perigosas: Vazio 

 Avisos adicionais: : O texto das indicações de perigo listadas poderá ser consultado no capítulo 16. 

 
4 Medidas de primeiros-socorros 

 

 Descrição das medidas de primeiros socorros 

 Em caso de contato com a pele: Consultar um médico se a irritação cutânea persistir. 

 Em caso de contato com os olhos: Buscar atendimento médico imediatamente. 

 Em caso de ingestão: Buscar atendimento médico. 

 Informações para o médico: 

 Principais sintomas e efeitos, tanto agudos como retardados Não há informações relevantes adicionais disponíveis.  
 Indicação de qualquer atendimento médico e tratamento especial necessários 

Não há informações relevantes adicionais disponíveis.  
 

5 Medidas de combate a incêndio 

 
 Meios extintores 

 Agentes extintores adequados: 

CO2, pulverização de pó extintor ou de água. Os incêndios maiores devem ser combatidos com jato de água ou espuma resistente 

ao álcool. 

 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Não há informações relevantes adicionais disponíveis.  
 Orientação para os bombeiros 

 Equipamento de proteção: Usar um dispositivo de proteção respiratória autônomo. 

 

6 Medidas para derramamento acidental 

 

 Cuidados pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência Não são necessários.  
 Cuidados ambientais: Não são necessárias medidas especiais. 

 Métodos e materiais para contenção e limpeza: Apanhar mecanicamente. 

 Referência a outras seções Não são liberadas substâncias perigosas. 

 

7 Manuseio e armazenagem 

 
 Manuseio: 

 Avisos para o manuseio seguro: Não são necessárias medidas especiais. 

 Precauções para prevenir incêndios e explosões: Não são necessárias medidas especiais. 

 Condições para armazenagem segura, inclusive quaisquer incompatibilidades. 

 Armazenagem: 

 Requisitos a erem cumpridos pelas salas e vasilhas de armazenagem : Sem requisitos especiais. 

 Informações sobre a armazenagem em conjunto numa instalação: Desnecessária. 

 Avisos adicionais sobre as condições de armazenagem:  

Proteger do calor e da luz solar direta. 

Manter o recipiente bem fechado. 



 

 

Página 3/5 

 

Ficha de dados de segurança 
Em conformidade com 1907/2006/EC, Artigo 31 

 

Data de impressão 15.12.2012 
 

Revisada em 15.12.2012 

 

 

 
Nome comercial: ULANO PIGMENT INKJET FILM 

(Continuação da página 2) 
 Usos finais específicos Não há informações relevantes adicionais disponíveis. . 

 

8 Controles de exposição/proteção pessoal  

 Informações adicionais sobre o projeto de instalações técnicas: Não há dados adicionais, ver o item 7. 

 Parâmetros de controle 

 Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorado: 

O produto não contém quaisquer quantidades relevantes de substâncias cujos valores de limite tenham que ser monitorados no 
local de trabalho. 

 Avisos adicionais: Foram utilizadas como fundamentação as listas válidas à data da elaboração. 

 Controles de exposição 

 Equipamento de proteção individual: 

 Medidas gerais de proteção e higiene: 

Devem ser tomadas as precauções costumeiras quando se estiver manuseando produtos 

químicos. 
 Proteção respiratória: Desnecessária. 

 Proteção das mãos: Luvas de proteção 

 Material das luvas 

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras   

características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. 

 Tempo de penetração no material das luvas 

O tempo exato de penetração no material deve ser determinado pelo fabricante das luvas de proteção e precisa ser observado. 

 Proteção dos olhos: Óculos de proteção 
 

9 Propriedades físicas e químicas  

 Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas 

 Informações gerais: 

 Aparência: 

Forma: Película 

Cor Diferente de acordo com a coloração 
 Odor: Sem odor 
  

 Valor de pH: não disponível 

  

 Mudança de estado  

Ponto / intervalo de fusão: Indeterminado. 
Ponto / intervalo de ebulição: Indeterminado. 

  

 Ponto de inflamação: Não aplicável. 
  

 Perigo de explosão: O produto não apresenta risco de explosão. 
  

 Densidade a 20°C: 1,2 - 1,3 g/cm³ 
  

 Solubilidade em / miscibilidade com 

água: 
Dispersível. 

  

 Valor de pH a 20°C: não disponível 
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 Outras informações 
Não há informações relevantes adicionais 
disponíveis. 
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10 Estabilidade e reatividade 

 Reatividade 

 Estabilidade química 

 Decomposição térmica / condições a evitar: Nenhuma decomposição se for utilizado conforme as especificações. 

 Possibilidade de reações perigosas. Não há reações perigosas conhecidas. 

 Condições a evitar Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

 Materiais incompatíveis: Agentes antioxidantes fortes. 

 Produtos de decomposição perigosos: 

Monóxido de carbono e dióxido de carbono 

Aldeído 

Ácido tereftálico 

11 Informações toxicológicas 

 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 Toxidade aguda: 

 Efeito irritante primário: 

 sobre a pele: Nenhum efeito irritante: 

 sobre os olhos: Nenhum efeito irritante: 

 Sensibilização: Não há efeitos sensibilizantes conhecidos. 

 Avisos toxicológicos adicionais: 

O produto não está sujeito a classificação de acordo com o método de cálculo das Diretrizes Gerais de Classificação da UE para 

Preparações conforme a mais recente versão em vigor. 

Quando utilizado de acordo com as especificações o produto não tem nenhum efeito prejudicial de acordo com a nossa experiência 

e com as informações que nos foram fornecidas. 

 

12 Informações Ecológicas 

 Toxidez 

 Toxidez aquática: Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

 Persistência e degradabilidade Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

 Comportamento em sistemas ambientais: 

 Potencial bioacumulativo Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

 Mobilidade no solo Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

 Informações ecológicas adicionais: 

 Observações gerais: Geralmente não é perigoso para a água 

 Resultados da avaliação de PBT e vPvB 

 PBT: Não aplicável. 

 vPvB: Não aplicável. 

 Outros efeitos adversos Não há informações relevantes adicionais disponíveis. 

13 Considerações sobre o descarte 

 Métodos de tratamento de resíduos 
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 Recomendação 

Não pode ser descartada junto com o lixo doméstico. Não permitir que o produto alcance o sistema de esgoto. 
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 Embalagens contaminadas: 

 Recomendação: O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos. 

14 Informações sobre o transporte  

 Número UN 

 ADR, ADN, IMDG, IATA Nulo 

 Nome de embarque correto da UN 

 ADR, ADN, IMDG, IATA Nulo 

 Classe(s) de perigo no transporte 

 ADR, ADN, IMDG, IATA 

 Classe  Nulo 

 Grupo de embalagem 

 ADR,  IMDG, IATA Nulo 

 Cuidados especiais para o usuário Não aplicável. 

 Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da  

MARPOL73/78 e com o Código IBC Não aplicável. 

 Avisos adicionais em relação ao transporte:  Não é perigoso de acordo com as especificações acima. 

 "Regulamento Modelo" da UN:  - 

15 Informações regulatórias 

 Avalição de segurança do produto químico: Não foi realizada uma Avaliação de Segurança de Produto Químico 

16 Outras informações 

Estas informações estão baseadas no nosso conhecimento atual. Entretanto, isto não constituirá uma garantia em relação a 

quaisquer características específicas do produto e não estabelecerá uma relação contratual juridicamente válida. 

 Abreviações e siglas: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário 

de Mercadorias Perigosas)  

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas 

IATA: Associação de Transporte Aéreo Internacional 
GHS: Sistema Harmonizado Globalmente de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 

 


