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1.) Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa 

Identificação da substância ou preparação 

Nome comercial 
TEXAJET            1 KG DX-STE 459 

Utilização da substância ou preparação 
Tinta para Impressão Digital 

Identificação da sociedade/empresa 

Endereço 
Marabu GmbH & Co KG 
Asperger Straße 4 
D-71732 Tamm 

Número de telefone (+49) (0)7141/691-0 

No. Fax (+49) (0)7141/691-117 

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS 
PRSI@marabu.de 

Sector informativo  / telefone 
Segurança do produto  + 49 7141/691-116 ou 232 

Número de telefone de emergência 
(+49) (0)621-60-43333 

2.) Riscos possíveis 
Avisos especiais sobre os perigos para o homen e o ambiente 

Nenhuma è conhecida. 

3.) Composição / informações dos componentes 
Caracterização química 

Tinta aquosa para Impressão Digital 

Componente perigoso 
LIGNIN, ALKALI 

No. CAS 105859-97-0   
Concentração >= 1 < 5 % (peso)  
Classificação Xi;R36 

 
  

4.) Procedimentos de primeiros socorros 
Recomendações gerais 

Ao aparecerem sintomas, ou em caso de dúvida, consultar o médico. 

Inalação 
Levar a pessoa ao ar livre, manter bem agasalhado. Na respiracao iregular/parada: respiracao artificial 
necessária. Chamar o médico. 

Contacto com a pele 
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita  água. Nao fazer uso de solventes e 
diluentes !; Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico. 

Contacto com os olhos 
Enxaguar olhos c/bastante agua(15min). Em caso de irritação consultar oculista. 

Ingestão 
Consultar o médico. Manter atacados em posiçao de descanso. Nao provocar vomito. 
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5.) Medidas de combate a incêndio 
Meios de extinção adquados 

Dióxido de carbono, espuma, produto extintor seco, jacto pulverizado de água. 

Risco específico devido à substância ou produto propriamente dito, seus produtos de combustão ou 
gases 

O material só mantem a combustão depois da evaporação completa do componente aquoso. 

Equipamentos de proteção especiais para combate a fogo 
O uso de aparelho de respiração equipado com entrada de ar independente é neccesário. 

Outras informações 
Em caso de incendio esfriar c/água os recipientes ameacados. 

6.) Medidas em caso de vazamentos acidentais 
Procedimentos preventivos referidos a pessoas 

Manter afastadas fontes de inflamação. Prever uma boa ventilação. Seguir o regulamento de protecçao 
(veja capítulo 7 e 8). 

Procedimentos de proteção ao meio-ambiente 
Nao conduzir ao sistema de canalizacao. Informar as autoridades competentes sobre poluiçoes de rios, 
lagos e encanamentos de acordo com as leis locais. 

Métodos de limpeza 
Remover com a ajuda de materiais que combinam com líquidos, p.ex. diatomito e proceder conforme 
as prescrições referentes ao lixo. Limpar preferencialmente com detergente, se possível, nao usar 
dissolventes. 

7.) Estocagem e manipulação 

Manipulação 

Informações para utilização segura 
Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Não comer, beber e fumar durante o trabalho. 

Indicações para a proteção contra incendio e explosão. 
Manter afastado fontes de calor e inflamação. 

Armazenagem 

Exigências para  reas de estocagem e recipientes 
Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para evitar esvaziamento. Temperatura 
recomendada para armazenagem: 15 a 30°C. 

Orientações para estocagem conjunta 
Não armazenar juntamente com produtos facilmente inflamáveis. Conservar longe dos alimentos e das 
bebidas incluindo os alimentos para animais. 

Dados adicionais para condições de estocagem 
Guardar sempre em recipientes que correspondem ao original. Considerar as indicaçoes na etiqueta. 
Proteger contra a influência solar e de calor. Manter recipiente seco e frio. 

8.) Controlo da exposição/protecção pessoal 
Controlo da exposição 

Nao ha necessidade de tomar medidas especiais. 

Valores-limite de exposição 

N E N H U M A  
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Controlo da exposição profissional 

Medidas comuns de proteção e higiene 
Não comer, beber e fumar durante o trabalho. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Ao fim do 
trabalho e antes das refeições, lavar bem as mãos. Não respirar os vapores. Devem ser observados os 
cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. 

9.) Propriedades físico-químicas 
Informações gerais 

Forma líquido 
Cor colorido 
Odor suave 

Dados importantes para a saúde, a segurança e o ambiente 

Ponto de inflamação 
Valor  > °C 100 
Método ASTM D 6450 (CCCFP) 

Temperatura de ignição 
Valor indisponivel 

Limites de explosividade 

Observação indisponivel 

Densidade 
V alor  g/c1m,0³ 8 
Temperatura de referência  20 °C  

valor pH 
Valor   7 - 9 
Temperatura de referência  20 °C  

10.) Estabilidade e reatividade 
Condições a evitar 

Calor, fontes fortes de radiaço UV. 

Matérias a evitar 
Nenhuma è conhecida 

Produtos de decomposicao perigosos 
Nao ha ao usar corretamente o material. 

11.) Informação toxicológica 

Experiência adquirida na prática 
Na nossa experiência, se forem respeitadas todas as medidas recomendadas de protecção e de 
segurança, não são de recear quaisquer inconvenientes para a saúde. 
Salpicaduras nos olhos podem provocar uma leve irritação e fazer colar as pálpebras. 
A ingestão de quantidades maiores pode provocar dores estomacais. 

Outras informações 
Indicaçoes para a preparaçao nao estao disponíveis. 

12.) Informação ecológica 

Orientações gerais / ecologia 
Indicaçoes para a preparaçao nao estao disponíveis. 
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13.) Recomendações para eliminação de resíduos 
Produto 

Encarregar empresas autorizadas da evacuação, levando em conta as prescrições oficiais locais em 
vigor. 
Recover or recycle if possible. 

Embalagens não limpas 
Eliminar unicamente embalagens completamente vazias! 
Código de resíduo conforme Catálogo Europeu dos Résiduos: 150102 (Resíduos de embalagens, 
absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção não especificados - 
embalagens (incluindo resÌduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) - 
embalagens de plástico). 

14.) Informações para transporte 
Transporte terrestre ADR/RID 

Etiqueta de segurança -, -, - 
Observação material nao perigoso 

Transporte marítimo IMDG/GGVSee 
Classe - 
No. ONU - 
EmS  - 
Label - 
Observação O produto não é um meio perigoso de transporte maritimo. 

Transporte aéreo ICAO/IATA 
Classe - 
Tipo dem embalagem - 
No. ONU - 
Label - 
Observação O produto não é um meio perigoso de transporte aéreo. 

15.) Informação sobre regulamentação 
Identificação segundo Norma de Substâcias Perigosas CE 

O produto é de identificação não obrigatória segundo Diretrizes-CE / GefStoffV(Norma de Subst. 
Perigosas). 

Frases S 
29 Não deitar os resíduos no esgoto. 

16.) Outras informações 
Outras informações 
LIGNIN, ALKALI 

36 Irritante para os olhos. 

Local para exposição de folha de dados 
Segurança do produto. 

Pessoa de contacto 
Dipl.-Chem. G. Heller ou Dipl.-Ing. U. Voetter. 

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao representam uma 
garantia das propriedades do produto e nao fundamentam uma situaçao jurídica. O utilizador tem a 
responsibilidade pelo cumprimento de todas as normas legais necessárias. 
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