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Folheto de informações do produto 
 

1. Identificação do item e da empresa 
 

Produto:  Cartucho de tinta Epson T6243 
para uso com a as impressoras Stylus 
Pro GS6000 

 
 

Distribuidor: Epson America, Inc. 
3840 Kilroy Airport Way 
Long Beach, CA 90806 
United States            
Tel: 562-276-1369 
Fax: 562-997-5799 

 
 
 
 

2. Informações sobre a 
composição 

 
Esta é uma fórmula da 

tinta solvente 

O Cartucho de tinta EPSON 
T6243 

A tinta Epson Quick-Dry é 
produzida para fornecer resultados 
superiores de qualidade fotográfica. 

 
 

Composição da tinta 
 

Nº CAS 
 

% por peso 

 
Tintas e pigmentos patenteados 

 
- 

 
<6% 

 
Polímero sintético patenteado 

 
- 

 
<6% 

 
Éter etílico de dietilenoglicol 

 
112-36-7 

 
55 – 65% 

 
γ- Butirolactona 

 
96-48-0 

 
10 - 20% 

 
Tetraetileno glicol dimetil éter 

 
143-24-8 

 
10 - 20% 

 
Éter monobutílico do tetraetileno glicol 

 
1559-34-8 

 
<6% 

 
Aditivos orgânicos patenteados 

 
- 

 
<6% 

 
 

3. Identificação do risco 
 

3.1 Visão geral da Emergência: O componente da tinta é um líquido magenta claro que pode causar irritação nos 
olhos. Evite o contato com os olhos ou roupa. Em caso de contato com a pele, lave com 
sabão e água. Mantenha fora do alcance de crianças. 

 
3.2 Possíveis efeitos na saúde: 

 
Olhos: O contato da tinta com os olhos pode causar irritação leve. Consulte a Seção 11, sobre Toxicologia.
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Pele: O contato da tinta com a pele pode causar irritação, inchaço ou vermelhidão. Não é prevista a reação 
alérgica na pele. Consulte a Seção 11, sobre Toxicologia. 

 
Inalação: A exposição intencional aos vapores da tinta pode causar irritação respiratória. Consulte a Seção 11, sobre 
Toxicologia. 

 
Ingestão: Pode causar distúrbio estomacal. Consulte a Seção 11, sobre Toxicologia. 

 

 
 

4. Medidas de primeiros socorros 
 

4.1 Olhos: Lave imediatamente em temperatura ambiente, baixa pressão e água limpa por pelo menos 15 minutos. 
Procure atendimento médico se a irritação nos olhos persistir. 

 
4.2 Pele: Lave as áreas de superfície com sabão e água. Lave a roupa contaminada antes de usar novamente. 

Procure atendimento médico se a irritação persistir. 
 

4.3 Inalação: Conduza a pessoa para o ar puro ventilado. Consulte um médico, se necessário. 
 

4.4 Ingestão: Procure atendimento médico se o distúrbio estomacal persistir. 
 
 

5. Medidas de extinção de incêndio 
 

Inflamabilidade: O ponto de fulgor é de 71 ºC (câmara fechada, ASTM D3278); líquido inflamável sob o Hazardous 
Communication Standard (HCS, USA) 

 
Meio de extinção: Produto químico seco, dióxido de carbono, espuma ou água 

 
Instruções de extinção de incêndio: Não é necessário nenhum procedimento de extinção de incêndio específico além 

do aparelho respiratório e EPI. Nao se tem conhecimento de nenhum perigo de explosão 
específico. 

 
 

6. Medidas de emissão acidental 
 

Em caso de derramamento, utilize esponjas para remover o líquido, em seguida, enxugue a área com um pano 
úmido. Coloque o resíduo num recipiente fechado para o descarte. Utilize ventilação adequada. Não descarte o 
resíduo no esgoto. A proteção dos olhos ou da pele é necessária durante a limpeza. Lave as mãos com sabão e 
água. 

 
 

7. Precauções para o manuseio e uso seguros 
 

Mantenha fora do alcance de crianças e não ingira o líquido. Não armazene o cartucho em temperaturas altas ou 
muito baixas. Mantenha o cartucho fora da luz solar direta. Não desmonte o cartucho. Não armazene os 
cartuchos com agentes oxidantes ou explosivos. Certifique-se de que esteja seco antes de inserir no 
compartimento da impressora. Armazene em área ventilada sem chama direta/indireta. 

 
 

8. Controles de exposição e proteção pessoal 
 

Controles técnicos:  Use em área ventilada de forma adequada 
 

Controles de exposição:  Use em área ventilada de forma adequada 
California OEL for Diethylene glycol diethyl ether (CAS No. 112-36-7) 

média ponderada pelo tempo (TWA) de 8 horas:  5 

ppm ou 33 mg/m3  
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Proteção individual:  Nenhuma requerida quando os cartuchos são usados 

conforme o previsto 
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9. Propriedades físicas e químicas da fórmula da tinta 
 

Aparência:                       Líquido magenta 
Odor:                                   Moderado 
pH:                                      8,0 – 9,0 
Ponto de ebulição:   Nenhum dado disponível 
Ponto de congelamento: Menos de 32 ºF / O deg. C 
Ponto de fusão:   Menos de 32 ºF / O ºC 
Ponto de fulgor:   71 ºC (câmara fechada, ASTM D3278) 
Autoinflamabilidade:                Nenhuma 
Propriedades explosivas:  Limite explosivo, 1.4 – 6.9v/v% as γ - Butirolactona 
Propriedades Oxidantes:  Nenhuma 
Densidade do vapor:  Maior que 1 (ar=1) 
Densidade relativa:   1.03 a 68 ºF / 20 ºC 
Solubilidade em água: Solúvel 
Lipossolubilidade:  Nenhum dado disponível  
Coeficiente de partição: Nenhum dado disponível  
Viscosidade:  Nenhum dado disponível 

 
 

10. Estabilidade e reatividade 
 

Estabilidade:    Estável sob temperaturas normais 
Polimerização de risco:  Não haverá ocorrência 
Produtos em decomposição perigosos: Nenhum dado disponível 
Materiais incompatíveis:  Oxidantes e explosivos 

 
 

11. Toxicologia e riscos à saúde 
 

Vias de superexposição: Olhos, pele, inalação e oral 
 

Riscos graves à 
saúde: 

• A superexposição da superfície ocular à tinta pode ser ligeiramente irritante 
• A superexposição da pele ao contato com a tinta pode causar irritação e, em algumas pessoas, inchaço e 

vermelhidão 
• A superexposição à inalação intencional aos vapores da tinta pode causar irritação e perda ou diminuição da 

sensibilidade nas vias respiratórias 
• A ingestão oral intencional ou acidental pode causar distúrbio estomacal 

 
Riscos crônicos à saúde:              Nenhum 
conhecido 

 
Carcinogenicidade:                            Não contém substâncias relacionadas mas Monografias da 
IARC (1, 2A, 2B) 

 

 Dados de Toxicidade: LD50 Oral LD50 Dérmica LC50 Inalante 
>2500 mg/kg (Ratos)  >2000mg/kg (Ratos) Não aplicável 

Regulamentado pela OSHA?  
Não estabelecido 

 
12. 

 
Informações ecológicas 

 
Nenhum dado disponível sobre os efeitos adversos deste material no meio ambiente 
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13. 

 
Considerações sobre o descarte 

 
O descarte deve ser feito de acordo com a legislação federal, estadual e local. 
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14. Informações sobre o transporte (para fins comerciais) 
 

Não regulamentado como Material Perigoso de acordo dom DOT, IMO ou IATA 
 
 

15. Considerações Regulamentares 
 

Regulamentado pelo U.S. DOT quanto à classificação 
de risco? 

 
 

Não 

 Risco de inalação pelo U.S. OSHA? Não 
 Classificação de risco pelo U.S., NFPA/HMIS: Saúde (1), Inflamabilidade (2), Instabilidade/Reatividade (0), 

Outro (0) 

 Conformidade com o EU RoHS? Sim 
 Diretiva 1999/45/EC da UE: Não atende aos critérios para a classificação de risco 
 California Proposition 65: Não Regulamentado 
 Produto controlado pelo WHMIS (Canadá): Não Regulamentado (item fabricado) 

 
 

16. Outras Informações 
 

Este Folheto de Informações do Produto cumpre os requisitos e as normas regulamentares dos Estados Unidos e 
pode não atender aos requisitos regulamentares em outros locais 
 
Este é um Folheto de Informações do Produto revisado que substitui todos os anteriores dos Estados Unidos para este 
produto. 
 
Este “Folheto de Informações do Produto” contém informações sobre saúde, segurança e meio ambiente. Não substitui 
nenhuma informação ou uso preventivos e as informações sobre descarte que acompanham o produto. As informações aqui 
contidas foram consideradas corretas no momento da sua elaboração, mas devem ser utilizadas apenas como orientação. A 
Epson não garante a abrangência ou a exatidão das informações aqui contidas. Sujeito à revisão periódica. 

 
 

Como a impressão solvente deve ser. 


