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 1  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA 

 Nome do Produto: TINTA FLEXO AGUA; AQUAFLEX / HIDROFILM. 

 Código do Produto: Diversos 

 Empresa: Camallon Ind. e Comércio de Produtos Gráficos Ltda 

  Rua Toyota, 548 - Jardim Piemonte, Betim, MG. CEP: 32689-314. 

  Serviço de Atendimento ao Cliente (horário comercial) 

  Tel.: (0xx31) 3594-5660. 

 

       2  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Categoria: Este produto químico é um preparado. 

 
   
 Natureza Química: Líquido não inflamável a base d’água 
   
 Ingredientes que contribuem para o perigo: 

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

Isopropanol Álcool Isoproílico 67-63-0 1,0 a 5,0 
Polímeros estirenos e acrilatos R. acrílica 9003-53-6 3,0 a 9,0 
Monoetanolamina MEA 141-43-5 1,0 a 4,0 
Dimetiletanolamina DMEA 108-01-0 1,0 a 3,0 
Trietanolamina TEA 102-71-6 1,0 a 4,0 

Hidróxido de Amônio Amônia solução 25% 1336-21-6 2,0 a 5,0 

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 , tratamento e disposição de resíduos. 
 

  
3 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
 

Perigos mais 
importantes: 

 
Produto não inflamável. 
 

  Efeitos do produto 
 

 

• à saúde humana • por 
contato 

O contato repetido e prolongado com a pele pode causar 
dermatoses. 
O contato com os olhos pode causar irritações, queimadura 
da córnea e opacidade. 

     
  • por 

inalação: 
Efeito 
agudo: 

a exposição excessiva aos vapores do produto 
pode causar irritação às vias respiratórias. 

        Efeito 
crônico: 

a exposição contínua e repetida aos vapores 
do produto, pode causar distúrbios no trato 
respiratório. 

    

  
• por 
ingestão 

Não há registros de ocorrências dessa natureza durante o 
manuseio industrial, entretanto, a ingestão de quantidades 
maiores pode causar lesões em determinados órgãos. 

   

 • Ao Meio Ambiente:  
 
Não são conhecidos efeitos consideráveis sobre o meio ambiente. 
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4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 Primeiros Socorros 
    Inalação: Remover a vítima para área não contaminada e mantê-la deitada e aquecida. 

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

    Contato com 
os olhos: 

Lavar os olhos abundantemente com água corrente por aproximadamente 15 minutos e 
procurar auxílio médico. 

    Contato com a 
pele: 

Tirar a roupa contaminada, lavar a área atingida com bastante água e sabão, nunca 
utilizando solventes ou diluentes. 

    Ingestão: Não provocar vômito. Manter a vítima deitada e aquecida. Se a vitima estiver inconsciente, 
não provocar vômito nem dar nada via oral. Encaminhe a vítima a um médico. 

 

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 Riscos Gerais: Produto não inflamável.  
 

    Meios de extinção apropriados: Não aplicável. 
 

    Perigos específicos: Não aplicável. 
 

 

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 Precauções pessoais 
    Remoção de fontes de ignição: Não aplicável. 

 
    Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de 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. 
 

    Precauções ao 
Meio Ambiente: 

Recolher o produto derramado através de materiais absorventes (terra, areia, pó 
de serragem, vermiculita, etc.) e depositar em recipiente adequado para posterior 
eliminação de acordo com as leis vigentes. 
Remover o recipiente com vazamento para área ventilada, ou isolá-lo, transferindo 
seu conteúdo para outro recipiente. 
Não deixar o produto derramado atingir cursos de água e esgotos, 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. 
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 Métodos para 
limpeza: 

Recolher o produto derramado através de materiais absorventes (terra, areia, pó 
de serragem, vermiculita, etc.) e depositar em recipiente adequado para posterior 
eliminação de acordo com as leis vigentes.  
 

 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 Manuseio 
    
 Medidas 

Técnicas: 
 

Precauções para 
manuseio 
seguro: 

Durante a operação, evitar o contato com a pele e olhos. 
Evitar a inalação de vapores emanados pelo produto. 

Manter as embalagens bem fechadas. 
Manter o local bem ventilado. 

      Orientações para 
manuseio 
seguro: 

Durante o manuseio, utilizar equipamentos de proteção individual 
recomendados no item 8. 
Não reutilizar as embalagens. 
Manusear o produto em local bem ventilado. 

    
 Armazenamento 
        Produtos 

incompatíveis: 
Não aplicável. 
 

  Embalagens recomendadas: Não há recomendações especiais.  
 

 
   8  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

  
Medidas de controle de 
engenharia: 

 
 
Possuir chuveiro de emergência e lava-olhos. 
 

   Equipamentos de proteção individual apropriados 
    Proteção respiratória: Não é necessária nenhuma recomendação especial. 
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 Proteção para as mãos: Luvas de PVC ou hexanol, ou cremes protetores apropriados ao trabalho, 

obedecendo às instruções do fabricante. 

 

 

 

 

 

 

   

 
9  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

  
Estado Físico  

Líquido 

 
Cor 

DIVERSAS 

 

Odor 
Levemente adocicado 

 

pH  
8,0 a 9,5 

Temperaturas específicas nas quais ocorrem 
mudanças de estado físico 

Não disponível 

Ponto de Fulgor (“flash point”) 
Não disponível 

Limite inferior de explosividade 
Não aplicável 

Densidade  
Não disponível 

Solubilidade  
Água e alcoóis 

Densidade de vapor  
Não disponível 

 

 
 
10  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 Instabilidade: O produto é estável sob as condições de manipulação e 
armazenamento recomendadas no item 7. 

    Reações perigosas: Não relevante. 

    Substâncias incompatíveis: Não aplicável. 
    Produtos perigosos da decomposição: Em caso de incêndio pode ocorrer a geração de vapores perigosos, 

tais como monóxido e dióxido de carbono. 
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 11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

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

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

agudo: 
a exposição excessiva aos vapores do produto pode causar irritação às vias 
respiratórias. 
 

      Efeito 
crônico: 

a exposição contínua e repetida aos vapores do produto, pode causar distúrbios 
no trato respiratório. 
 

    Por ingestão: Não há registros de ocorrências dessa natureza durante o manuseio industrial, entretanto, a 
ingestão de quantidades maiores pode causar lesões em determinados órgãos. 
 
 
 
 
 
 

 
  

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 Não existem dados disponíveis preparados do produto. 
Não se deve permitir que o produto atinja as redes de esgotos ou cursos de água. 
 

 13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 Sobras de produto, materiais contaminados, resíduos e embalagens vazias devem ser 

tratados de acordo com a legislação vigente do órgão ambiental do Estado onde ocorrer o 

processo de aplicação do produto 

 
14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Classificação e definição das Classes de produtos perigosos. 
N° ONU : Não Classificado 

Classe de risco : Não classificado como produto perigoso 
Grupo de embalagem : Não Classificado 

 

15 REGULAMENTAÇÕES 

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

 

     16  OUTRAS INFORMAÇÕES 
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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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


