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Ficha de Informações do Produto 
 

1. Artigo e Identificação Corporativa 
 

Produto:  Cartucho de Tinta Epson T6244 
para uso com as Impressoras Epson 
Stylus Pro GS60000 

 
 

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

 
 
 
 

2. Informações de Composição 
 

Esta é uma formulação de tinta 
solvente 

A Tinta de Secagem Rápida Epson 
do Cartucho de Tinta EPSON T6244 
foi desenvolvida para fornecer 
resultados de qualidade fotográfica 
superior. 
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Composição da Tinta 
 

Nº CAS 
 

% Por Peso 

 
Corantes e pigmentos proprietários  

 
- 

 
<5% 

 
Polímero sintético proprietário 

 
- 

 
<15% 

 
Éter dietílico de glicol de dietileno 

 
112-36-7 

 
55 – 65% 

 
Butirolactona-y 

 
96-48-0 

 
10 - 20% 

 
Éter dimetílico de glicol de tetraetileno 

 
143-24-8 

 
10 - 20% 

 
Aditivos orgânicos proprietários 

 
- 

 
<10% 

 
 

3. Identificação de Riscos 
 

3.1 Visão Geral de Emergência: O componente da tinta é um líquido amarelo claro que pode causar irritação nos olhos.  
Evite contato com 

os olhos e com a roupa. No caso de contato com a pele, lave com água e sabão. 
Mantenha longe do alcance das crianças. 

 
3.2 Potenciais Efeitos à Saúde: 

 
Olhos:  O contato da tinta com os olhos pode ser ligeiramente irritante. Veja a Seção 11 para Toxicologia. 

 
 
 
 

Pele:  O contato da tinta com a pele pode causar irritação, inchaço ou vermelhidão. Não é esperado que cause uma 
reação alérgica à 

 

pele. Veja a Seção 11 para Toxicologia. 
 

Inalação:  A exposição à inalação de vapores da tinta pode causar uma irritação respiratória.  Veja a Seção 11 para 
Toxicologia. 

 
Ingestão: Pode causar irritação estomacal. Veja a Seção 11 para Toxicologia. 

 

 
 

4. Medidas de Primeiros Socorros 
 

4.1 Olhos: Lave imediatamente com água limpa, de baixa pressão e na temperatura ambiente por pelo menos 15 
minutos. Busque atendimento médico caso a irritação nos olhos continue. 

 
4.2 Pele: Lave as áreas superficiais com água e sabão. Lave as roupas sujas antes de reutilizá-las. Busque 

atendimento médico caso a irritação continue. 
 

4.3 Inalação: Remova o sujeito para um ambiente de ar fresco ventilado. Consulte um médico caso necessário. 
 

4.4 Ingestão: Busque atendimento médico se a irritação estomacal persistir. 
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5. Medidas de Combate a Incêndios 
 

Inflamabilidade:  O ponto de inflamação é 71°C (câmara fechada, ASTM D3278); o líquido combustível está sob o 
Padrão de Comunicação de Riscos (HCS USA) 

 
Meios de Extinção: Produtos químicos secos, dióxido de carbono, espuma ou água 

 
Instruções de Combate a Incêndios: Não são necessários procedimentos especiais de combate a incêndios que não 

os aparatos de respiração e os EPI.  Não há riscos especiais de explosão conhecidos. 
 
 

6. Medidas de Liberação Acidental 
 

Caso ocorra um derramamento, utilize esponjas para limpas a tinta, e então enxágue a área com um pano molhado. 
Coloque o lixo em um contêiner fechado para eliminação. Utilize uma ventilação adequada. Não elimine o lixo no 
esgoto. É necessária a proteção dos olhos e da pela durante a limpeza. Lave as mãos com água e sabão. 

 
 

7. Precauções para o Manuseio e Utilização Seguros 
 

Mantenha longe do alcance de crianças e não beba a tinta.  Não armazene o cartucho em temperaturas altas ou 
congelantes. Mantenha o cartucho fora da luz direta do sol.  Não desmonte o cartucho.  Não armazene os 
cartuchos com agentes oxidantes ou explosivos. Certifique-se de que o cartucho está seco antes de inseri-lo no 
compartimento da impressora. Armazene em local ventilado sem chamas diretas/indiretas. 

 
 

8. Controles de Exposição e Proteção Individual 
 

Controles de Engenharia:  Utilize em uma área devidamente ventilada 
 

Controles de Exposição:  Utilize em uma área devidamente ventilada 
California OEL para Éter dietílico de glicol de dietileno (Nº CAS 112-36-7) 

Valor de Exposição de TWA de 8 Horas:  Proteção 

Individual de 5ppm ou 33 mg/m3:  Não necessária quando os cartuchos 

forem utilizados como pretendido 
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9. Propriedades Físicas e Químicas da Formulação da Tinta 
 

Aparência: Líquido Amarelo 
Odor: Ligeiro 
pH: 8,0 - 9,0 
Ponto de ebulição: Sem dados disponíveis 
Ponto de congelamento: Menor do que 32º F / O° C 
Ponto de fusão: Menor do que 32º F / O° C 
Ponto de inflamação: 71° C (câmara fechada, ASTM D3278) 
Auto-inflamabilidade: Nenhuma 
Propriedades explosivas: Limite explosivo, 1.4 – 6.9v/v% como Butirolactona-y 
Propriedades oxidantes: Nenhuma 
Densidade do vapor: Maior que 1 (ar=1) 
Densidade relativa: 1.03 a 68° F / 20° C 
Solubilidade em água: Solúvel 
Solubilidade em gordura: Sem dados disponíveis 
Coeficiente de divisão: Sem dados disponíveis 
Viscosidade: Sem dados disponíveis 

 
 

10. Estabilidade e Reatividade 
 

Estabilidade: Estável sob temperaturas normais 
Polimerização perigosa: Não ocorrerá 
Produtos de decomposição perigosa:  Sem dados disponíveis 
Materiais incompatíveis: Oxidantes e explosivos 

 
 

11. Toxicologia e Riscos à Saúde 
 

Rotas de Superexposição: Olhos, pele, inalação e oral 
 

Riscos Agudos à Saúde: 
• A superexposição da superfície dos olhos à tinta pode causar uma leve irritação 
• A superexposição da pele com a tinta pode causar irritação e em alguma pessoas pode causar inchaço e 

vermelhidão 
• A superexposição de inalação intencional a vapores da tinta pode resultar em irritação do trato respiratório e 

anestesia 
• A ingestão oral intencional ou acidental pode causar uma irritação estomacal 

 
Riscos Crônicos à Saúde: Nenhum conhecido 

 
Carcinogenia: Não contém substâncias listadas nas Monografias de IARC (1, 2A, 2B) 

 

 Dados de Toxicidade: Oral LD50 Dérmico LD50 Inalante LC50 
>2500mg/kg(Rats)  >2000mg/kg(Rats) Não Aplicável 

OSHA Regulada? 
Não Estabelecido 

 
12. 

 
Informações Ecológicas 

 
Sem dados disponíveis sobre os efeitos adversos deste material no meio-ambiente 

 

 
13. 

 
Considerações de Eliminação 

 
A eliminação deve estar de acordo com os requisitos federais, estatais e locais. 
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14. Informações de Transporte (para fins comerciais) 
 

Não regulado como um Material Perigoso pela DOT, IMO ou IATA 
 
 

15. Considerações Regulatórias 
 

Classe de Riscos DOT U.S. Regulada? 

 
 

Não 
 Risco de Inalação OSHA U.S.? Não 
 Em Classificação de Riscos 

NFPA/HMIS U.S.: 
Saúde (1), Inflamabilidade (2), Instabilidade/Reatividade (0), 
Outra (0)  Em conformidade com RoHS EU? Sim 

 1999/45/EC Directiva EU: Não cumpre com os critérios para classificação perigosa 
 Proposta 65 da Califórnia: Não regulamentado 
 Produto Controlado de WHMIS 

Canadá: 
Não regulamentado (artigo fabricado) 

 
 

16. Outras Informações 
 

Este PIS se adere aos requisitos e normas de regulamentação dos EUA e pode não cumprir com os requisitos de 
regulamentação em outros locais. 

 
Esta é uma Ficha de Informações do Produto revisada que substitui todos os PIS U.S anteriores para este produto.  

 
Esta "Ficha de Informações do Produto" contém informações de saúde, segurança e meio-ambiente.  Ela não substitui 
qualquer linguagem de precaução ou uso e informações de eliminação que acompanhem o produto.  Acredita-se que as 
informações presentes neste são precisas no momento de preparação, mas só devem ser utilizadas como um guia. A 
Epson não garante a plenitude ou precisão das informações contidas neste. Está sujeito à revisão de tempos em tempos. 

 
 

A Impressão de Solvente da Maneira Que Deve Ser. 


