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1. Identificação do produto e da empresa
Nome comercial:
EXOLIT AP 766 (TP)

nº Material:224008

nº Material: 224008
Código Interno de Produto : 000000277022
Identificação da sociedade/empresa
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Chemiepark Knapsack
50351 Hürth
Número de telefone : +49 2233 480
Informação da substância/preparação
Division Pigments & Additives
+49(0)2233-48-6152
Telefone de emergência: 00800-5121 5121

2. Composição e Informações sobre os Ingredientes
Preparado

Caracterização química:
Polifosfato de amônio com sinérgicos

3. Identificação dos Perigos
O produto pode causar explosões de pó.

4. Medidas de Primeiros Socorros
Recomendações em geral:
Retirar roupa empoeirada.
Em caso de inalação:
Transportar os atingidos para o Ar fresco e colocar em repouso.
Providenciar tratamento médico.
Em caso de contato com a pele:
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com água e sabão.
Em caso de contato com os olhos:
Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água e consultar um
médico.
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Em caso de ingestão:
Providenciar tratamento médico.

5. Medidas de combate a incêndio
Perigos específicos da substância e seus produtos de combustão ou gases formados:
Em caso de incêndio, os gases de combustão definidores de risco são: Monóxido de
Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Óxidos de Nitrogênio (NOx)
Amônia (NH3)

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Procedimento de limpeza/recolhimento:
Humedecer, recolher mecanicamente e encaminhar à disposição.
Dispor o material recolhido de acordo com as normas.
Evitar formação de poeira.

7. Manuseio e Armazenamento
Recomendações para utilização sem perigo:
Manter formação de poeira/acúmulo de poeira pequena.
Assegurar uma fonte adequada de ar fresco durante a utilização deste produto em áreas de
trabalho fechadas.
Classe de explosividade:

ST1 explosão do pó possível

8. Controle de exposição e proteção individual
Proteção das mãos:

Luvas de borracha nitrila.
Espessura mínima (luva) : não determinado
Tempo de ruptura mínimo (luva): não determinado
Observar as informações do fabricante da luva relativas a
permeabilidade, tempo de ruptura e outros requisitos do local
de trabalho.

9. Propriedades físico-químicas
Estado físico:
Cor:
Odor:

sólido
branco
inodoro

Ponto de Fulgor:
não aplicável
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Temperatura de ignição:
não aplicável
Temperatura de auto ignição:
não aplicável
Limite inferior de
explosividade:
Limite superior de
explosividade:

250.000 mg/m3

não testado.

Pressão de vapor:
não aplicável
Densidade:

1,6 g/cm3 (20 °C)

Solubilidade em água:
soluvel
valor pH:

cerca 5,5 (20 °C, 100 g/l)

Índice de combustibilidade:

BZ1 não entra em combustão

10. Estabilidade e reatividade
Decomposição térmica:

> 250 °C

Produtos perigosos de decomposição:
Produtos perigosos formados na decomposição:
Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.
Óxidos de Nitrogênio (NOx)
Condições à evitar
Exposição ao calor excessivo ou chamas
Decomposição termica

11. Informações toxicológicas
Toxicidade oral aguda:

DL50 > 2.000 mg/kg (Ratazana)
O produto não foi testado. A informação é derivada das
características dos componentes individuais.

Efeito de irritação dérmica:

pequeno efeito irritante identificação não obrigatória. (Coelho)
O produto não foi testado. A informação é derivada das
características dos componentes individuais.
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não irritante (Olho de Coelho)
O produto não foi testado. A informação é derivada das
características dos componentes individuais.

Observações:
Não foram realizados testes toxicológicos com a preparação.
A classificação foi executada de acordo com o Processo de Cálculo das Normas de
Preparações (1999/45/EC).

12. Informações ecológicas
Observações:
Não foram realizados testes ecotoxocológicos nesta preparação.
A classificação foi executada de acordo com o Processo de Cálculo das Normas de
Preparações.

13. Considerações sobre tratamento e disposição
Produto:
Depósito de resíduos especiais com limpeza de gases de combustão.

14. Informações para transporte
Regulamento de Transporte
Rodoviário

Mercadoria não perigosa

Regulamento de Transporte
Aéreo

Mercadoria não perigosa

Regulamento de Transporte
Marítimo

Mercadoria não perigosa

15. Regulamentações
Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 do Ministério do
Trabalho
Frases de risco
O produto pode causar explosões de pó.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais autorizada para isto,
observando das normas de Resíduos Especiais.
Frases de segurança
Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar aconselhamento médico.
Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.
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Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar
um especialista.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar
embalagem ou etiqueta.

16.Outras Informações
Os dados são baseados em nosso estágio atual de conhecimento e destinam-se a
descrever o produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas
não implicam em quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É de
responsabilidade do usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de
aplicação previsto. Não assumimos responsabilidade por qualquer dano causado pela má
utilização desta informação. Para os demais casos, aplica-se nossa condição geral de
vendas.

