
  
  

 

 

Ficha de Informações de Segurança 

De Produtos Químicos  -  FISPQ 

 Data: 27/06/2014               Revisão 1                 folha 01 de 14 

 

1 - “Identificação do Produto e da Empresa” 

 
Nome: MARAJET DI-CP 429 - 435 - 439 - 455 - 459 - 489 - COR: DIVERSAS 

 

1.1 – “Identificação do Fabricante”                                            “Importador e Distribuidor” 
 

Marabu GmbH & Co. Kg Marabu do Brasil Imp. Exp. de Tintas Ltda 

Asperger Strasse 4 Marginal Direita da Via Anchieta, nº 129  

D-71732             Tamm 

Telefone:  (+49) (0) – 7141/691-0 

Km 22 + 500 metros   -    CEP 09823-000 

São Bernardo do Campo – São Paulo 

 Telefone: (11) 3901-8290 

Telefone de Emergência 24 hs Fax: (11) 3901-8290 

0800- 11- 8270 

Central de Informações 24 horas   

Pró-Química da ABIQUIM 

Telefone de Emergência horário comercial:  

Comercial  (11) 3901-8290 

Cel: (11) 997413687 

proquimica@abiquim.org.br vendas@marabu.com.br 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Aplicação: Tinta para Impressão Digital 

                Este Produto não pode ser utilizado por pessoas não habilitadas;  em residências, para 

                Trabalhos domésticos, escolares, escritórios e instalações particulares não industriais.   

________________________________________________________________________________ 

 

 

2 – “Identificação de Perigos” 

 
Produto perigoso para as vias respiratórias, vias gástricas; corrosivo / irritante à pele; é irritante 

para os olhos podendo ocasionar lesões graves. 

 

2.1 – “Classificação GHS” 
 

Líquidos inflamáveis (Categoria 3)  Toxidade a reprodução e Lactação (categoria 1) 

Toxidade aguda Oral (Categoria 1)  Carcinogenicidade: Não Classificado 

Toxidade aguda Inalação (Categoria 1)  Mutagenicidade: Não classificado 

Toxidade aguda Dérmica (Categoria 1)  Tóxicos para os organismos aquáticos com   

Lesões oculares graves (Categoria 1) efeitos duradouros (Categoria 2) 

Toxidade para órgãos-alvo específicos Irritação cutânea (Categoria 2)  

exposição única (Categoria 1)  

 

 

2.2 – “Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução” 
 

 

 

   
 

 

mailto:vendas@marabu.com.br
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Palavra de Advertência:  PERIGO  

 

 

Frases de Perigo  

  

H226 Líquido e vapor inflamáveis 

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele 

H318 Provoca Lesões oculares graves 

H332 Nocivo por Inalação 

H302+HH332 Nocivo por ingestão ou inalação 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem 

H372 Pode provocar danos aos rins e trato respiratório por exposição 

repetida ou prolongada 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 

  

  

Frases de Precaução  

Geral  

  

P101 Se for necessário consultar um Médico; tenha em mãos a 

embalagem ou o rótulo. 

P102 Mantenha fora do alcance das crianças 

P103 Leia o Rótulo antes de utilizar o produto 

  

  

Prevenção  

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização 

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as 

precauções de segurança 

P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies 

quentes, não fume. 

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado 

P241 Utilizar equipamentos elétricos de ventilação  e de iluminação à 

prova de explosão 

P242 Utilizar apenas ferramentas antichispa. 

P243 Evite acumulo de carga eletrostática 

P261 Evite inalar as poeiras, fumaça, gases, névoas, vapores e aerossóis 

P264 Lave cuidadosamente após manuseio 

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto 

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados 

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 

P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 

P280 Use luvas de proteção, roupas de proteção, proteção ocular, 

proteção facial. 
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Frases de Precaução 

Resposta à emergência 

 

  

P303+P361+P363 EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU CABELOL: Retire 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água 

tome uma ducha. 

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local bem ventilado 

e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 

respiração. 

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OSD OLHOS: No caso de uso de lentes 

de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. 

P370+P378 Em caso de Incêndio: Para extinção utilize Dióxido de carbono 

(CO2), espuma, pó químico,  areia.   

  

  

Frases de Armazenagem  

  

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 

  

Destruição  

  

P501 Descarte o conteúdo / recipiente e embalar adequadamente e enviar 

para destinação final em empresas especializadas e Licenciadas 

pelos órgãos governamentais 

 

2.3 – “Outros perigos que não resultam em uma classificação” 

 
Produto tóxico para os organismos que vivem em solo. 

________________________________________________________________________________ 

 

3 – “Composição e informações sobre os ingredientes” 

 
Tinta de impressão por Offset endurecendo aos raios ultravioletas à base de acrilatos que entram facilmente em 
reação . 

 

3.1 – “Mistura” 
Componente Perigoso: 

 

(2-ETOXIETILO)METILOÉTER 

No. CAS 1002-67-1 

No. EINECS 213-690-5 

Concentração                  >= 80                 < 85 % (peso) 

Classificação Xi;R36 

 

GAMMA-BUTIROLACTONA 

No. CAS 96-48-0 

No. EINECS 202-509-5 

Concentração                 >= 10                 < 15 % (peso) 

Classificação Xn;R22 

Xi;R4 



  

 

 

Ficha de Informações de Segurança 

De Produtos Químicos  -  FISPQ 

 Data: 27/06/2014               Revisão 1                 folha 04 de 14 

 

MARAJET DI-CP 429 - 435 - 439 - 455 - 459 - 489 - COR: DIVERSAS 

 

 

“Informação confidencial retida” 

 

Irritação cutânea (Categoria 2) 

Irritação ocular (categoria 1) 

Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (Categoria 1) 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

4 – “Medidas de primeiros-socorros” 

 
Recomendação Geral: Consultar um médico. Mostrar esta FISPQ ao médico atendente. 

 

Se for inalado: Remover a vítima para local bem arejado. Se a vítima não estiver respirando, 

aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldades, procurar um 

médico imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível. 

 

Em contato com a pele: Retirar imediatamente as roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele 

com água em abundancia, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de 

emergência.  Atenção: Não fazer uso de solventes ou diluentes 

Procurar um médico imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível. 

 

Em contato com os olhos: Primeiro verifique se a vitima está com lentes de contato. Se estiver, 

retire-a e lave os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as 

pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar um médico imediatamente, 

levando o rótulo do produto sempre que possível. 

 

Se ingerido: Não provocar vômito. Se a vitima estiver consciente, lavar sua boca com água limpa 

em abundância. Procurar um médico imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que 

possível. 

 

Ações que devem ser evitadas:  Não de nada para beber se a vitima estiver inconsciente. Não 

induza o vômito e não a deixe sem atenção. 

 

O atendimento médico é obrigatório e  deve ser imediato, são esperados efeitos retardados após a 

exposição.  

 

Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente 

investigadas.    

 

________________________________________________________________________________   

 

 

5 – “Medidas de combate a incêndio” 

 

 

H226 - Líquido e vapor inflamáveis 

H242 – Pode incendiar sob ação do 

           calor 

 

 

P210 – Mantenha afastado do calor, faísca, 

chama aberta, superfícies quentes, não fume. 

P233 – Manter o recipiente hermeticamente 

fechado 
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5.1 – “Meios de extinção” 

 
Dióxido de carbono (CO2), espuma, pó químico,  areia.  

Atenção: Não utilize jato d’água pulverizado. Levar em conta o ato de haver uma imiscibilidade com 

numerosos dissolventes orgânicos, e que estes dissolventes se espalham na superfície. 

 

5.2 – “Perigos específicos da substância ou mistura” 

 
Em caso de incêndio podem-se formar gases, principalmente dióxido de carbono(CO2), monóxido de 

carbono(CO), espessa fumaça preta: Cloreto de Hidrogênio(HCI); Óxidos de nitrogênio(NOx), Flu 

oreto de Hidrogênio(HF). Por essa razão é necessário tomar medidas apropriadas no combate a 

incêndio. Destinar os resíduos do incêndio de acordo com a Legislação vigente. 

 

5.3 – “Medida de proteção da equipe de combate a incêndio” 

 
O uso de aparelho de respiração equipado com entrada de ar independente é necessário.  

 

5.4 – “Outras informações” 
 

Em caso de incêndio, esfriar com água os recipientes ameaçados. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6 – “Medidas de controle para derramamento ou vazamento” 
 

Procedimentos preventivos referentes às pessoas 

 

6.1 – “Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência” 
 

Utilize EPI – Equipamento de Proteção Individual adequado (ver Seção 8 desta FISPQ) tais como 

Avental, Botas, Luvas, Mascara de Proteção total com filtro para produtos químicos. 

 

6.1.1 – “Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência” 
 

Em caso de vazamento, derramamento ou fuga acidental do produto proceda da seguinte forma:  

 

Evite a respiração do vapor, nevoa ou gás, manter afastadas as fontes de ignição, providenciar uma 

ventilação adequada (se possível). Evacuar a área de risco, isolar num raio de 30 metros com fitas 

ou outro material adequado para isolamento, evite que o produto se espalhe de forma a atingir 

esgoto, rios, lagos, represas ou reservatórios.  

 

Comunique imediatamente as autoridades competentes tais como Defesa Civil, Bombeiros, Policia 

Ambiental, CETESB, fornecendo as informações com o máximo de precisão. 
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6.1.2 – “Para o pessoal do serviço de emergência” 
 

Utilizar EPIs – Equipamentos de Proteção Individual adequado tais como Luvas  de manga longa, 

Avental, Óculos de segurança com visão panorâmica, mascara com filtro para produtos químicos. 

 

6.2 – “Precauções ao meio ambiente” 
 

Produto muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados. 

 

Evite que o produto se espalhe de forma a atingir esgoto, rios, lagos, represas ou reservatórios.  

O produto é contaminante tanto para água como para os organismos que vivem na terra, avise as 

autoridades locais e forneça esta FISPQ.  

 

 

6.3 – “Métodos e materiais para contenção e limpeza” 
 

Em caso de pequenos derrames, absorver o produto com material adequado tal como tecido de 

fibras inertes, ou mantas absorventes.  Feche o sistema de coleta de água / esgoto. 

 

Recolher o material com ferramentas apropriadas, embalar adequadamente e enviar para destinação 

final em empresas especializadas e Licenciadas pelos órgãos governamentais. 

 

Em caso de acidentes de maiores proporções, absorver o produto com materiais adequados tais 

como turfa, areia, terra, barreira de contenção etc. Limpar preferencialmente com detergente e não 

utilizar solventes. 

 

De acordo com a quantidade de produto, pode-se instalar um tanque de captação equipado com 

sistema de separação água e óleo. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

7  – “Manuseio e armazenamento” 
 

7.1  – “Precauções para o manuseio seguro” 
 

É obrigatório o uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual para o manuseio e armazenamento 

do produto; Luva de manga longa, avental, mascara facial de visão panorâmica com filtro para 

produtos químicos. Remova as fontes de ignição previamente. 

 

Evitar qualquer contato do produto com a pele.  

Evitar principalmente contato com o rosto.  

Evite também o contato com a roupa visto que através dela pode chegar à pele.  

 

Após o uso, remova a roupa e o Equipamento de Proteção Individual contaminado antes de se dirigir 

para o Escritório ou área de Alimentação. 

 

Lave bem as mãos com sabonete ou pasta adequada para higiene.  

 

É proibido comer, beber ou fumar quando estiver nas áreas de trabalho. 
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7.2  – “Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade” 
 

Não armazenar juntamente com produtos facilmente inflamáveis. Evite a formação de gases e 

vapores no local onde estiverem manipulando o produto. O vapor dos solventes é mais pesado que o 

ar, e, alem de espalhar com facilidade é explosivo.  

 

Manter os recipientes bem fechados. Não esvazie os recipientes usando pressão. Após o uso, os 

recipientes já abertos devem ser fechados hermeticamente e guardados em pé para evitar 

esvaziamento. Temperatura recomendada para armazenagem, de 15º à 30ºC. 

 

7.3  – “Estocagem com outros produtos” 
 

O produto deve ser estocado ou armazenado longe de materiais ácidos e alcalinos, como também de 

agentes de oxidação.  Não deve ser estocado ou armazenado com produtos facilmente inflamáveis.  

 

Temperatura ideal para armazenamento de 15ºC  a 30ºC. 

 

Observar a Incompatibilidade química conforme NBR ABNT 14619. 

 

Deve ser mantido longe dos alimentos e das bebidas incluindo os alimentos para animais. 

 

Utilizar sempre o recipiente original ou similar que tenha as mesmas condições para armazenar o 

produto. Proteja da influência da luz solar e do calor. Manter o recipiente em local seco e frio.  

 

Leia com atenção as indicações da etiqueta. 

 

O vapor do solvente é mais pesado que o ar. O vapor com o ar, formam uma mistura explosiva. 

Utilize tubulações  com ligação terra para transferência do produto. 

Nesses casos, é aconselhado usar vestuário apropriado de preferência antiestático, inclusive botas.   

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8  – “Controle de exposição e proteção individual” 
 

Assegurar uma boa ventilação que pode ser realizada por meio de um sistema local ou por um 

sistema geral de ventilação / exaustão.  

 

8.1  – “Controle da Exposição” 
 

Utilize todas as práticas de higiene pessoal e segurança. Lavar sempre as mãos antes de iniciar 

outras atividades ou refeições. 

 

Valor Limite de exposição: 

 
  
N E N H U M A 
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8.2  – “Medidas de Controle de Engenharia” 
 

Para prevenção de exposição, métodos de controle de engenharia são preferenciais, e incluem 

ventilação mecânica geral do ambiente à exaustão local nos pontos de maior utilização do produto e 

até enclausuramento do processo. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e 

lava olhos na área de trabalho. 

 

 

8.3  – “Medidas de Proteção pessoal” 
 

Proteção aos olhos: Utilizar máscara de visão panorâmica com filtro para produtos químicos. Filtro 

respiratório (gás)  A  -  Filtro respiratório (part)  P2. 

 

Proteção das mãos e braços: Utilizar luvas de manga longas. Material apropriado Borracha Nitrílica. 

 

Proteção do corpo: Utilize vestuário de algodão ou fibra sintética resistente ao calor. Após contato, 

lavar muito bem as partes que foram manchadas. 

 

Substitua imediatamente as luvas quando perfuradas, rasgadas ou degradadas, e, com seu aspecto 

alterado (cor, elasticidade, forma etc). 

 

Lembrem-se as luvas podem aumentar o risco de entalamento. “Mantenha as mãos afastadas dos 

rolos e das máquinas”. 

 

Cremes de proteção podem ajudar a proteger as áreas expostas da pele, no entanto não devem 

ser aplicados depois da exposição ter ocorrido.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

9  – “Propriedades físicas e químicas” 
 

Aspecto 

Estado físico: Pastoso 

Forma: Pastoso 

Cor: Diversas 

Odor: solvente 

Limite de odor: Não disponível 

pH: Não Aplicável           

Ponto de Fusão: Não determinado           

Ponto de Congelamento: Não determinado 

Ponto de Ebulição Inicial: valor >=173 ºC Método: Valor Literário    

Faixa de Temperatura de Ebulição: Não disponível      

Ponto de fulgor: 62 ºC  -  Método ASTM D 6450 (CCCFP) 

Taxa de Evaporação: Não determinado 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável 

Limite Inferior de Inflamabilidade ou explosividade:         2,7 % Vol 

Limite Superior de Inflamabilidade ou explosividade:      15,6 % Vol 
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9  – “Propriedades físicas e químicas” 
 

Pressão de Vapor:   0,1   -   hPa 

Temperatura de referencia: 20ºC 

Densidade de Vapor:  Não determinado 

Temperatura de referencia: Não determinado  

Densidade Relativa: 0,97 g/cm3 

Temperatura de referencia: 20ºC   -   Método: DIN EM ISO 2811 

Solubilidade em água:  Parcialmente miscível.  

Coeficiente de Partição: Não aplicável 

Temperatura de Autoignição: 174 ºC   Método: Valor Literário 

Temperatura de Decomposição: Não determinado 

Viscosidade:  tipo                  tempo de esvaziamento 12 seg. 

Valor                                    >    150    s 

Método                                 Béquer DIN 532114 mm 

Temperatura de referencia:    20ºC 

 

Os dados físicos são valores aproximados e referem-se aos componentes relevantes nas medidas de 

segurança. 

________________________________________________________________________________ 

 

10  – “Estabilidade e reatividade” 
 

10.1  – “Reatividade” 
 

Pode haver reações com agentes oxidantes fortes. 

 

10.2  – “Estabilidade química” 
 

Nas condições normais de manuseio e armazenagem o produto é estável. 

 

10.3  – “Possibilidade de reações perigosas” 
   

Pode haver reações perigosas se o produto for armazenado juntamente com materiais incompatíveis 

Ver NBR ABNT 14725 – Incompatibilidade Química. 

 

 

10.4  – “Condições a serem evitadas” 
  

Manter afastado de materiais ácidos e Alcalinos como também agentes de oxidação. 

 

10.5  – “Materiais incompatíveis” 
 

Agente fortemente oxidante. 

 

10.6  – “Produtos perigosos da decomposição” 
 

Com elevadas temperaturas, podem desenvolver-se produtos decompositantes perigosos,   como 

por exemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, fuligem e hidrogênio halogeno. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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11  – “Informações toxicológicas” 
 

A – Toxidade aguda categoria 3 

 

CL50 inalatório ratazana 4 horas 1500 ppm 

 

B – A exposição em excesso a vapores concentrados compostos por solventes, de acordo com o 

estabelecido como limite de exposição pode ser prejudicial a saúde com efeitos como: mucosa, 

alteração na gordura natural da pele, resultando em dermatites podendo levar a lesões mais 

acentuadas. Os sintomas de irritação podem incluir uma ligeira vermelhidão localizada ou erupção e 

inchaço.  

 

C – Lesões oculares graves / irritação ocular: O contato prolongado provoca lesões graves nas 

córneas, tendo como sintomas a sensação de queimadura, lacrimejamento, vermelhidão e inchaço. 

 

D – Sensibilização respiratória ou a pele: Causa irritação nas vias respiratórias, se aspirado em 

excesso pode levar a lesões mais graves tais como efizemas, ataca o fígado e o sistema nervoso 

central, provoca lesões no sistema respiratório. Os sintomas são dores de cabeça, tonturas, fadiga, 

fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos perda da consciência. 

 

E – Mutagenicidade: Não disponível 

 

F – Carcinogenicidade: Não disponível 

 

G – Tóxico para reprodução: Não disponível 

 

H – Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não há relatos a respeito. 

 

I – Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Pode causar uma reação alérgica na 

pele (sensibilização) em indivíduos suscetíveis a exposição repetida e, assim, agravar a doença 

sistêmica. 

 

J – Perigo por aspiração: A aspiração em longo prazo leva a efizemas. Os sintomas são tonturas, 

dificuldade na respiração e falta de ar. 

 

 

Outras informações: As pessoas que apresentarem reações alérgicas quando utilizarem o produto, 

não devem usá-lo novamente visto que provocarão uma reação mais forte, com efeitos prolongados, 

agravando eventual processo de outra enfermidade. 

 

________________________________________________________________________________         

       

 

12  – “Informações ecológicas” 
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12.1  – “Ecotoxidade” 
 

Toxidade ambiental:   

 

Toxidade aguda para peixes (Componentes) 

Componente Espécie   

ND Trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss)  

   mg/l 

Duração da exposição  h  

ND  

dáfnia 

  

   Mg/l 

Duração da exposição  h  

ND  

desmodesmus 

  

   Mg/l 

Duração da exposição  h  

 

12.2  – “Persistência e degrabilidade” 
 

Levemente biodegradável 

 

12.3  – “Potencial Bioacumulativo” 

 

É esperado baixo  potencial de bioconcentração 

 

12.4  – “Mobilidade no solo” 
 

O produto apresenta alta mobilidade no solo 

 

12.5  – “Outros efeitos adversos” 
 

Não há efeitos adversos que sejam conhecidos. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

13  – “Considerações sobre tratamento e disposição final” 
 

Encarregar empresas habilitadas e autorizadas pelos órgãos ambientais para o tratamento ou 

disposição final dos resíduos e embalagens. 

 

 

13.1  – “Métodos recomendados para destinação final” 

 

Os resíduos devem ser encaminhados para coprocessamento em empresas especializadas e 

devidamente autorizadas pelos órgãos ambientais. 

 

As embalagens poderão ser destinadas para reciclagem em empresas que possam fazer a limpeza e 

posteriormente reciclar.  
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Existe legislação e regulamento diferente  em cada estado da Federação, tanto para destinação final 

do produto como também para as embalagens. 

 

Para o manuseio do produto e também das embalagens deve ser utilizado EPI – Equipamento de 

Proteção Individual tal como:  

 

Proteção aos olhos: Utilizar máscara de visão panorâmica com filtro para produtos químicos. 

 

Proteção das mãos e braços: Utilizar luvas de manga longas elaboradas em borracha nitrílica, sem 

polvilhamento de talco ou outro produto. 

 

Proteção do corpo: Utilize vestuário de algodão ou fibra sintética resistente ao calor. Após contato, 

lavar muito bem as partes que foram manchadas. 

 

Em caso de manuseio de materiais diversos utilizar EPI – equipamento de proteção individual com 

características superior ao indicado. 

 

Junto com todas as informações fornecidas nesta FISPQ, a classificação dos recipientes vazios e não 

limpos devem ser feita segundo instruções provenientes do fabricante do produto. Devem ainda 

seguir rigorosamente a legislação ANTT 420/2004 e suas alterações, juntamente com a norma NBR 

ABNT 14725-1-2-3-4. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

14  – “Informações sobre o transporte” 

 

Transporte Terrestre: 

 

Resoluções ANTT 420/2004,  1644/2006  2657/2008, 3383/2010, 3632/2011, 3648/2011 

 

 

Transporte Marítimo:   

DPC – Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras)  

NORMAM 01/DPC – Embarcações empregadas na navegação em mar aberto  e NORMAM 02/DPC – 

Embarcações empregadas na navegação interior. 

 

 

Transporte Aéreo:  

IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo, RBAC nº 175 – (Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil)  Transporte de artigos perigosos em aeronaves civis, Instrução suplementar nº 

175/001.  
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Transporte Terrestre: 

 

Código ONU:  1210 

Nome Apropriado para 

Embarque: 

MATERIAL RELACIONADO COM TINTA PARA IMPRESSÃO (INCLUINDO 

COMPOSTOS, DILUENTES OU REDUTORES) Inflamável. 

Nome Comercial: MARAJET DI-CP 429 - 435 - 439 - 455 - 459 - 489 - COR: DIVERSAS 

Numero de Risco: 30 

Classe de Risco: 3 

Grupo de embalagem: III 

Provisão Especial: 163, 223 

 

  
 

           
 

  

 

Transporte Marítimo :  

 

Código ONU:  1210 

Nome Apropriado para 

Embarque: 

MATERIAL RELACIONADO COM TINTA PARA IMPRESSÃO (INCLUINDO 

COMPOSTOS, DILUENTES OU REDUTORES) Inflamável. 

Nome Comercial: MARAJET DI-CP 429 - 435 - 439 - 455 - 459 - 489 - COR: DIVERSAS 

Numero de Risco: 30 

Classe de Risco: 3 

Grupo de embalagem: III 

Poluente marinho: Sim 

 

Transporte Aéreo:  

 

Código ONU:  1210 

Nome Apropriado para 

Embarque: 

MATERIAL RELACIONADO COM TINTA PARA IMPRESSÃO (INCLUINDO 

COMPOSTOS, DILUENTES OU REDUTORES) Inflamável. 

Nome Comercial: MARAJET DI-CP 429 - 435 - 439 - 455 - 459 - 489 - COR: DIVERSAS 

Classe de Risco: 3 

Grupo de embalagem: III 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

15  – “Informações sobre regulamentações” 
 

Regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos - Ministério dos Transportes. ANTT. 

DPC – Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras)  

NORMAM 01/DPC e NORMAM 02/DPC. 

IATA - Instrução suplementar nº 175/001.  

Entre em contato com a agência regulamentadora do seu estado se forem necessárias mais 

informações. 
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Os produtos abaixo podem ter legislação e ou regulamentação específica para cada estado ou 

região. Havendo dúvidas, consultar a autoridade local para esclarecimentos. 

 
(2-ETOXIETILO)METILOÉTER,  GAMMA-BUTIROLACTONA 

 

Frases: 

 

Frases de Perigo 

 

 

H226 Líquido e vapor inflamáveis 

H303 Pode ser perigoso por ingestão 

H312 Nocivo em contato com a pele 

H318 Provoca Lesões oculares graves 

H331 Tóxico por Inalação 

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou mo feto 

______________________________________________________________________________ 

 

Frases de Precaução  

  

Prevenção  

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização 

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as 

precauções de segurança 

P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies 

quentes, não fume. 

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado 

P243 Evite acumulo de carga eletrostática 

P261 Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis 

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto 

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados 

P280 Use luvas de proteção, roupas de proteção, proteção ocular, proteção 

facial. 

 

16  – “Outras Informações” 

 

As matérias-primas que compõe este produto, em razão da sua estrutura química, não contem 

antimônio, arsênico, bário solúvel, chumbo, cádmio, cromo mercúrio ou selênio.  

 

Os dados desta FISPQ baseiam-se em nossos conhecimentos atuais, embora não representem uma 

garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica.  

 

Constitui total responsabilidade do usuário determinar a aplicação de qualquer  produto mencionado 

nesta FISPQ a seus fins, adotando as devidas e aconselháveis  precauções para proteger bens e 

pessoas contra quaisquer danos, que possam derivar de  tal manipulação e uso. Recomendamos a 

cada usuário  em potencial testar a aplicação  desejada, antes do  uso definitivo do produto. 

Observar atentamente a destinação e forma  de uso do produto. Não podemos assumir qualquer 

responsabilidade por dano conseqüente  ou imprevisto, inclusive lucros cessantes, resultado do uso 

inadequado por terceiros, sobre  cujos métodos de aplicação ou manuseio não temos controle. Em 

caso de dúvidas, solicitar  orientação técnica. Limitamos nossa responsabilidade unicamente à troca 

do produto, caso  fique comprovado que o mesmo esteja defeituoso. 

_______________________________________________________________________________ 


