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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA 

 Nome do Produto: LINHA PT – Pasta Prata NC 

 Código do Produto: PT 2910 

 Empresa: Camallon Ind. e Comércio de Produtos Gráficos Ltda 

  Rua Toyota, 548 

  32689-314 – Jardim Piemonte, Betim, MG 

  Serviço de Atendimento ao Cliente (horário comercial) 

  Tel.: (0xx31) 3594-5660    

 

2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 Categoria: Produtos preparados na linha flexo e roto. 
   
 Natureza Química: Líquido Inflamável 
   
 Ingredientes que contribuem para o perigo: 

Nome Químico Sinônimos N° C.A.S. Concentração   (%) 

Acetato de Etila Etanoato de etila, Éter acético 141-78-6 30,0 A 50,0 

Alumínio  7429-90-5 20,0 A 50,0 

Nitro celulose Nitrato de celulose, algodão colódio 009004-70-0 2,0 A 8,0 

Hidrocarboneto  
Aromático 

Hidrocarboneto  
Aromático 

64742-95-6 
0,0 A 2,0 

Os demais produtos que compõem esta mistura não são considerados perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, desde que  
respeitadas as recomendações de armazenamento, manipulação e tratamento e disposição de resíduos. 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
 

Perigos mais 
importantes: 

Produto inflamável. 

 
 Efeitos do produto 
 

 

• Á saúde humana • por 
contato 

O contato com a pele pode causar irritação moderada. Exposição 
prolongada pode causar dermatites. 
O contato com os olhos pode causar irritações, queimadura da córnea e 
opacidade. 

     
  • por 

inalação: 
Efeito 
agudo: 

Pode causar irritação das vias respiratórias. A exposição a 
altas concentrações tem efeito narcótico, podendo causar 
parada respiratória. 
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4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 Primeiros Socorros 
    Inalação: Havendo algum tipo de mal estar, procurar ambiente ventilado com renovação de ar. 

Se necessário aplicar método de respiração artificial. 
Encaminhe a vítima a um médico. 

    Contato com os 
olhos: 

Lavar os olhos com água em abundância por aproximadamente 15 minutos. 
Usar preferencialmente um lavador de olhos. Procure assistência médica se a irritação 
ou vermelhidão persistir. 

    Contato com a 
pele: 

Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em 
abundância e sabão. Procurar assistência médica quando reações se manifestarem. 

    Ingestão: Não há registro de ocorrências dessa natureza durante o manuseio industrial, 
entretanto na ingestão acidental de uma quantidade razoável do produto, não provocar 
vômito. Procurar assistência médica imediatamente. 

 

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 Riscos Gerais: Embalagens “vazias” retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) o 
que pode ser perigoso. 
As embalagens não devem ser cortadas, pressurizadas, soldadas, 
perfuradas, polidas ou expostas ao calor, fogo, centelha, eletricidade 
estática ou qualquer outra fonte de ignição; as mesmas podem 
explodir e causar ferimentos ou morte. 
Tambores vazios devem ser completamente drenados, devidamente 
fechados e enviados para recuperadores, ou descartados em locais 
apropriados. 

    Meios de extinção apropriados: Usar espuma, pó químico seco, CO2 água sob forma de neblina. 
    Perigos específicos: Os vapores do produto são mais pesados que o ar e podem se 

deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso do fogo. 
Evitar que os produtos residuais de controle do fogo atinjam córregos, 
rios, mananciais de água, esgoto, etc.  
Vapores em espaços confinados podem provocar explosões. 

 

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 Precauções pessoais 
   

  
 

 Efeito 
crônico: 

A exposição contínua e repetida acima dos limites de 
tolerância podem causar distúrbios no sistema nervoso 
central. 

    

  
• por 
ingestão 

Pode causar náusea, tontura, perda de coordenação e fadiga. Procurar 
auxílio médico imediato. 

   

 
• Ao Meio 
Ambiente:  

A disposição de quantidades significativas do produto no ambiente aquático pode 
causar mortandade de espécies, apesar da baixa toxicidade do produto. Os vapores 
do produto tornam o ambiente extremamente explosivo e tóxico. No solo a maior parte 
do produto evaporará e o restante percolará contaminando o lençol freático, limitando 
seu uso. 
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 Remoção de fontes de ignição: Remover toda fonte de ignição, fogo, centelha, 

eletricidade estática, etc. 
    Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um líquido. 

 Prevenção da inalação e do contato com a 
pele, mucosa e olhos: 

Durante o manuseio, utilizar equipamentos de proteção 
individual recomendados no item 8, isolar e sinalizar a 
área. 

   
 Precauções ao 

Meio Ambiente: 
Remover o recipiente com vazamento para área ventilada, ou isolá-lo, transferindo 
seu conteúdo para outro recipiente. 
Evitar que o produto atinja bueiros, esgotos, cursos d’água, etc. Porém se isso for 
inevitável, comunicar imediatamente os órgãos de proteção do meio ambiente. 
Caso isso ocorra em via pública, comunicar também o Corpo de Bombeiros e Polícia 
Rodoviária. 

   
 Métodos para 

limpeza: 
Utilizar areia, terra ou outro material inerte para estancá-lo. Transferir o produto para 
um recipiente apropriado e posterior utilização ou eliminação de acordo com as leis 
vigentes. Não lavar a área com água. No caso de pequenos vazamentos utilizar 
material inerte absorvente.  

 

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 Manuseio 
    
 Medidas 

Técnicas: 
 

Precauções para 
manuseio seguro: 

Utilizar o produto em ambientes com ventilação adequada ou exaustão. 
Durante a operação, evitar o contato com a pele e olhos. 
Evitar a inalação de vapores emanados pelo produto. Manter as 
embalagens bem fechadas, não permitir o uso de ferramentas ou 
equipamentos que possam produzir faíscas. 
Os motores elétricos devem ser a prova de explosão. 
O produto pode carregar-se com energia estática, devendo portanto,  
ser utilizado cabo terra durante as operações de manuseio do produto. 

      Orientações para 
manuseio seguro: 

Utilizar equipamentos de proteção individual apropriados. 
Proibido fumar, comer e beber durante os processos de manuseio. 
Não reutilizar as embalagens. 

    
 Armazenamento 
     Medidas 

Técnicas: 
Condições de 
armazenamento 
adequadas: 
 

Manter a embalagem do produto fechada em lugar coberto, seco, 
fresco e com ventilação, distantes de fontes de ignição. Evitar a 
incidência de luz solar sobre a embalagem. Locais de estocagem e 
trabalho devem ser resistentes ao fogo e prover disponibilidade 
abundante de água. Para tambores de 100Kg, limita-se o 
empilhamento em 2 palites contendo 4 tambores. No caso de tambores 
de 200Kg, empilhar 3 palites com 4 tambores.  

    Produtos e 
Materiais 
incompatíveis: 

Manter protegido contra intempéries, e longe de fontes de calor e 
ignição. 

  Embalagens recomendadas: Embalagens metálicas para permitir a dissipação de energia estática. 

 

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 



 

FICHA DE INFORMAÇÃO N
o
: PT 2910 

   DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO Folha: 4 / 5 

 Linha PT – PASTA PRATA NC Revisão: 0 
 Data: 14/01/13 

 
 Medidas de controle 

de engenharia: 

Providenciar boa ventilação ou exaustão no local de trabalho, não permitindo que 
a concentração de vapores ultrapasse os limites de tolerância durante a jornada de 
trabalho. 
Possuir chuveiro de emergência e lava-olhos. 

  
 
 
Equipamentos de proteção individual apropriados 

    Proteção respiratória: Não é necessário mediante condições normais de uso. Onde as concentrações no 
ar excederem os limites de tolerância apresentados acima, e as práticas de 
trabalho, de engenharia ou outros meios para reduzir a exposição não forem 
adequados, utilizar respirador semifacial, com filtros químicos para vapores 
orgânicos. 

 Proteção para as 
mãos: 

Recomenda-se o uso de luvas de PVC ou hexanol, ou cremes protetores 
apropriados ao trabalho para evitar o contato direto com a pele, obedecendo às 
instruções do fabricante. 

    Proteção para os 
olhos: 

Utilizar óculos de proteção adequados ao risco, especialmente contra respingos, 
ou protetor facial. 

 

9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Estado Físico  
Líquido 

 Cor 
Prata 

 

Odor 
Característico de álcool 

pH  
Não aplicável 

Temperaturas específicas nas quais 
ocorrem mudanças de estado físico 

Não aplicável 

Temperatura de auto-ignição  
Não aplicável 

Limite inferior de explosividade 
Não aplicável 

Densidade  
Não Aplicável 

Solubilidade 
Álcoois e Esteres 

Densidade de vapor  
Não aplicável 

 

 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 Instabilidade: Produto estável sob condições normais de uso e estocagem. 
    Reações perigosas: Evitar contato com bases fortes, isocianatos, peróxido acético, 

bromoazida, cloro, oxidantes fortes, ácidos e ar líquido. 
    Substâncias incompatíveis: Água. 
    Produtos perigosos da 

decomposição: 
Em caso de incêndio pode ocorrer a geração de vapores perigosos, 
tais como monóxido e dióxido de carbono. 
 

 

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

  
 Efeitos do produto à saúde humana 
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 Por contato: O contato repetido e prolongado com a pele desengordura e pode causar dermatoses. 

O contato com os olhos pode causar irritações, queimadura da córnea e opacidade. 
     Por inalação: Efeito 

agudo: 
Os vapores quando respirados irritam as vias respiratórias, tem leve ação 
narcótica e anestésica. 

      Efeito 
crônico: 

A exposição contínua e repetida acima dos limites de tolerância, podem causar 
distúrbios no sistema nervoso central. 

    Por ingestão: Não há registros deste tipo de ocorrência durante o manuseio industrial. 

 

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 Produto não solúvel em água nem biodegradável. Em caso de derramamento, evite que atinja qualquer 

fonte hídrica. Isole a área afetada e comunique o órgão ambiental responsável. 

 

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 Trata-se de um produto classificado como classe I pela NBR 1004 da A.B.N.T., portanto, não se deve 
descartar restos do produto nos esgotos e cursos de água. 
Resíduos sólidos do material devem ser incinerados ou eliminados em instalação de acordo com a 
legislação vigente. 

 

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Ministério dos Transportes – Resolução 420 de Maio/04 - Classificação e definição das Classes de 
produtos perigosos. 

 N° ONU : 1210 
 Classe de risco : 3 – Líquidos Inflamáveis 
 Grupo de embalagem : II 

 

15 REGULAMENTAÇÕES 

   Ministério dos Transportes – Resolução 420 de Maio/04 - Classificação e definição das Classes de 
produtos perigosos. 

 

16 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 As informações acima estão baseadas no nosso conhecimento atual e tem por objetivo transmitir 
informações que possam auxiliar aos procedimentos a serem adotados na prática de prevenção. 
Como as condições de uso dos produtos estão fora do nosso controle, não podemos aceitar 
nenhuma responsabilidade relacionada à violação a leis ou agressão ao meio ambiente, à saúde e à 
segurança das pessoas envolvidas. 
Na existência de legislação local mais restritiva, deve esta ser aplicada. 

 


