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

Nome comercial 
MARAJET               1 L DI-MS 438 

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 
Classificação 

Xi R36 
Frases R 

36 Irritante para os olhos. 
Avisos especiais sobre os perigos para o homen e o ambiente 

O produto é perigoso para a água. 

3.) Composição / informações dos componentes 
Caracterização química 

Tinta a teor de dissolvente e à base de ligante VC-copolímeros 
Componente perigoso 

(2-ETOXIETILO)METILOÉTER 
No. CAS 1002-67-1   
No. EINECS 213-690-5   
Concentração >= 85 < 90 % (peso)  
Classificação Xi;R36 

 
  

GAMMA-BUTIROLACTONA 
No. CAS 96-48-0   
No. EINECS 202-509-5   
Concentração >= 5 < 10 % (peso)  
Classificação Xn;R22 

Xi;R41 
 

  

4.) Procedimentos de primeiros socorros 
Recomendações gerais 
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Roupas sujas do produto devem ser tiradas imediatamente. Ao aparecerem sintomas, ou em caso de 
dúvida, consultar o médico. Desmaio: deitar a vítimar de lado - chamar um 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 
Lavar c/água e sabonete e enxaguar. Nao fazer uso de solventes e diluentes ! 

Contacto com os olhos 
Enxaguar olhos c/bastante agua(15min). Chamar o médico. 

Ingestão 
Consultar o médico. Manter atacados em posiçao de descanso. Nao provocar vomito. 

5.) Medidas de combate a incêndio 
Meios de extinção adquados 

Dióxido de carbono, espuma, areia, produto extintor seco. 
Meios de extinção que nao devem ser usados por razoes de segurança 

Jacto pulverizado de água. Levar em conta o facto de que existe uma imiscibilidade com numerosos 
dissolventes orgânicos, e que estes dissolventes se espalham na superfície. 

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

Em caso de incêndios, podem-se formar como componentes perigosos do gás do fumo principalmente 
dióxido de carbono, monóxido de carbono, fuligem, óxidos nítricos, óxidos metálicos e hidrogénios 
halógenos. Por essa razão é necessário tomar medidas apropriadas na luta contra incêndios. Evacuar 
os resíduos do incêndio conforme os regulamentos oficiais. 

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. Não inalar os vapores. 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 a formação, no ar, de vapores de solventes inflamáveis e explosíveis, bem como o ultrapassar 
dos valores limite no local de trabalho. Não deixar os recipientes abertos. Utilização do material apenas 
em locais ao abrigo da luz, do lume e de outras fontes de ignição. Evitar o contacto com os olhos e com 
a pele. Evitar a inalação de vapor e de pulverizações. Não comer, beber e fumar durante o trabalho. 
Respeitar as normas de protecção e de segurança legais. 

Indicações para a proteção contra incendio e explosão. 
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O vapor de dissolventes é mais pesado que o ar e espalha-se sobre o chao. Vapores, unidos com ar, 
formam uma mistura explosiva. O produto pode ser carregado electrostaticamente: para trasfegar o 
produto, usar somente encanamento com ligaçao à terra. É aconselhado usar vestuário antiestático, 
inclusive botas. Usar somente ferramentas antifaiscantes. 

Classe de fogo 
B (matérias inflamáveis líquidas) 

Classe de temperatura 
T4 

Armazenagem 
Exigências para  reas de estocagem e recipientes 

Temperatura recomendada para armazenagem: 15 a 30°C. Manter os recipientes bem fechados. Nao 
esvaziar os recipientes com pressao, nao se trata de recipiente de pressao! Proibido fumar. Entrada 
poibida para estranhos aos serviço. Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para 
evitar esvaziamento. 

Orientações para estocagem conjunta 
Manter afastado de materiais fortemente ácidos e alcalinos, como também de agentes de oxidaçao. 

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. Conservar longe de qualquer fonte de ignição. Manter 
recipiente seco e frio. 

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

Assegurar uma boa ventilaçao. Isto pode ser realizado por meio de uma aspiraçao local ou por uma 
evacuaçao de ar geral. Se isto nao basta para manter a concentraçao de vapor do meio dissolvente 
abaixo dos valores límite a controlar no local de trabalho, entao deve usar-se uma máscara respiratória.

Valores-limite de exposição 
N E N H U M A  

Controlo da exposição profissional 
Proteção respiratoria 

Em lugares de trabalho ventilados insuficietemente e na aplicaçao à pistola, precisa-se de uma 
protecçao respiratória. 
Filtro respiratório(gás) : A 
Filtro respiratório(part): P2 

Proteção das mãos 
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São consideradas como adequadas as Luvas de Protecção Química  que são testadas de acordo com 
a EN 374. 
 
Recomendações para protecção contra os componentes que habitualmente se encontram em cada 
produto: 
 
Para pequenos contactos (spray protector), bem como para contactos prolongados (limpeza): 
 
Material apropriado:  LLDPE 
Grossura do material:  0.06 mm 
Tempo de penetração:  >480 min. 
 
As luvas de protecção têm de ser sempre testadas de modo a haver a certeza que estão apropriadas a 
cada condição de trabalho (resistência mecânica, compatibilidade com o produto, anti-staticidade). 
 
Siga as instruções e informações de uso, cuidados, e frequência de troca indicadas pelo fabricante das 
luvas. 
 
As luvas de protecção devem ser imediatamente substituídas após danificadas ou quando 
demonstrarem os primeiros sinais de desgaste. É recomendado protector de pele (creme protector de 
mãos). As zonas da pele contaminadas devem ser imediatamente lavadas (seguir instruções indicadas 
na Ficha de Segurança M 042). 
 
Os procedimentos de trabalho devem ser de tal forma organizados para que o uso de luvas não seja 
necessário. 
 
Recomendamos que seja elaborado um plano de protecção manual, adaptado às necessidades da 
actividade local. Mais informações estão disponíveis nas publicações de Bundesverband Handschutz 
(nº6  e  nº9) e de BG Druck und Papierverarbeitung (528.1, 528.2, 531.7). 

Proteção para os olhos 
Usar oculos de seguranca. 

Proteção corporal 
O uso de vestuário de fibra natural (algodao), ou de fibras sintéticas resistentes ao calor. Após um 
contacto, lavar minuciosamente as partes da pele afectadas. Utilizar uma pomada restituidora para a 
pele. 

Medidas comuns de proteção e higiene 
Devem ser observadas as medidas de seguranca comuns vigentes no manuseiode produtos quimícos. 

9.) Propriedades físico-químicas 
Informações gerais 

Forma liquido 
Cor colorido 
Odor cheiro de solvente 

Dados importantes para a saúde, a segurança e o ambiente 
Mudança de estado físico 

Tipo Início de ebulição 
Valor  173  °C 

Ponto de inflamação 
Valor  62  °C 
Matéria de referência solvente 

Temperatura de ignição 
Valor  174  °C 
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Limites de explosividade 
Limite superior de 
explosividade 

 15,6  % Vol 

Limite inferior de 
explosividade 

 2,7  % Vol 

Pressão de vapor 
Valor não determinado 

Densidade 
Valor  0,953  g/cm³ 
Temperatura de referência  20 °C  

Viscosidade 
Tipo tempo de esvaziamento 
Valor < 12  sec 
Método Béquer DIN 4 mm 
Temperatura de referência  20 °C  

Solubilidade em água 
Observação parcialmente partes de solventes 

valor pH 
Observação não aplicável 

Outras informações 
Os dados físicos sao valores aproximados e referem-se aos componentes relevantes nas medidas de 
seguranca. 

10.) Estabilidade e reatividade 
Condições a evitar 

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manejo (veja parágrafo 7). 
Matérias a evitar 

Manter afastado de materiais fortemente ácidos e alcalinos, como também de agentes de oxidaçao, 
para evitar reacçoes exotérmicas. 

Produtos de decomposicao perigosos 
Com elevadas temperaturas, podem desenvolver-se produtos decompositantes perigosos, como p.ex. 
dióxido de carbono, monóxido de carbono, fuligem, óxidos nítricos, óxidos metálicos e hidrogénios 
halógenos. 

11.) Informação toxicológica 
Experiência adquirida na prática 

A exposição em excesso a vapores concentrados de compostos de solventes ao que é estabelecido 
como limite de exposição pode ser prejudicial à saúde com efeitos como: mucosa, irritação no sistema 
respiratório e efeitos adversos no rim, fígado e no sistema central dos nervos. Sintomas e sinais podem 
ser as dores de cabeça, tonturas, fatiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda 
de consciência. 
Os solventes podem causar os sintomas acima mencionados quando absorção através da pele. 
Contacto repetido ou prolongado com a preparação pode causar mudança da gordura natural da pele 
resultando dermatites não alérgicas e absorção através da pele. 
O vapor e o líquido têm um efeito irritante sobre os olhos. 
A ingestão pode provocar dores estomacais e a irritação dos órgãos de digestão. 

Outras informações 
Indicaçoes para a preparaçao nao estao disponíveis. 
A classificaçao toxicologica do produto, foi realizada em virtude de resultados do procedimento de 
calculo das Direçoes Gerais Preparaçao (1999/45/CEE). 
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12.) Informação ecológica 
Orientações gerais / ecologia 

Indicaçoes para a preparaçao nao estao disponíveis. Nao conduzir às águas naturais ou à canalizacao 

13.) Recomendações para eliminação de resíduos 
Produto 

Encarregar empresas autorizadas da evacuação, levando em conta as prescrições oficiais locais em 
vigor. 
Código de resíduo conforme Catálogo Europeu dos Résiduos: 080312*(Resíduos do fabrico, 
formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes 
vítreos),colas, vedantes e tintas de impressão - resíduos do FFDU de tintas de impressão- resíduos de 
tintas, contendo substâncias perigosas). 

Embalagens não limpas 
Eliminar unicamente embalagens completamente vazias! 
Código de resíduo conforme Catálogo Europeu dos Résiduos: 150104 (Resíduos de embalagens, 
absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção não especificados - 
embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente - 
embalagens de metal). 

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 classificado e identificado de acordo com Diretrizes-CE/ GefStoffV 
Simbolos de perigo 

Xi Irritante   
Frases R 

36 Irritante para os olhos. 
Frases S 

20/21 Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
25 Evitar o contacto com os olhos. 
26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente 

com água e consultar um especialista. 
29 Não deitar os resíduos no esgoto. 
51 Utilizar somente em locais bem ventilados. 
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16.) Outras informações 
Outras informações 

As matérias primas não contêm, em razão da sua constitução (quer dizer em função da sua estrutura 
química) nem antimónio, nem arsénico, bário solúvel, chumbo, cádmio, cromio, mercúrio ou selénio. 

(2-ETOXIETILO)METILOÉTER 
36 Irritante para os olhos. 

GAMMA-BUTIROLACTONA 
22 Nocivo por ingestão. 
41 Risco de lesões oculares graves. 
67 Pode provocar sonolència e vertigens, por inalação dos vapores. 

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. 

 
 


