
 
 

Ficha de Segurança 

De acordo com diretiva EC 2015/830 

 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTANCIA /PREPARAÇÃO E EMPRESA 
Nome do produto DIAMAXX MONO / DIAMAXX POLY 
Numero do produto : 43114013-43118017 (Mono) / 43122513-43128017 (Poly) 
Sem numero de registro 
Para que serve: Polimento de amostras metalograficas 
 
FORNECEDOR:  
Akasel A/S 
Svogerlev Hovedgade 48 
DK-4000 Roskilde 
Denmark 
Tel:+45 57840501 
Pessoa Responsavel: Morten J. Damgaard 
Emai:info@akasel.com 
Data da Ultima revisão: 2018-09-21 
Versao: 2 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO PERIGOSA 
 

2.1 Não esta classificada de acordo aos regulamentos  da EC n°1272/2008 

 

2.2 Embalagem : Não aplicável 

2.3 Este produto contem solventes orgânicos Pode ocorrer que na exposição repetida ou prolongada aos 

solventes orgânicos tenha efeitos adversos no sistema nervoso. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO 

 

Nome: Propane-1,2-diol 

N° identificação : CAS-no: 57-555-6 EC-no 200-338-0 REACH-no:01-2119456809-xxxx 

Conteúdo: 15-<25% 

Classificação CLP: NA 

 

Nome: Cyclohexane 

N° identificação : CAS-no: 110-82-7 EC-no 203-806-2 Index no: 601-017-00-1 

Conteúdo: <0.0015% 

Classificação CLP: Flam. Liq2, Asp.Tox1, Skin irrit. 2; STOT SE3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, 

H225, H304, H315, H336, H400, H410 (M-acute=1) (M-chronic=1) 

Nota: S = Solvente orgânico 

 

Outras informações: 

ATEmix (inalação, vapor)>20 

ATEmix (dermal)>2000 

ATEmix (oral) >2000 

 

 

  

 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

 
 

Em caso de acidente: Levar o paciente ao ambulatório; leve a etiqueta do material junto. 

 

Inalação: Levar a pessoa ao ar livre. 

Contato pele: Tire a roupa contaminada e enxague bem a pele com agua. Se houver 

maiores irritações procure um medico. Lavar a roupa antes de usar 

novamente. 

tel:+45
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Contato olhos: Lave imediatamente com muita agua. Retire lentes de contato se 

houver. Se a irritação persistir procure um medico. 

Ingestão: Enxague a boca e beba muita agua. 

 

Queimadura:  Não se aplica 

 

5. EM CASO DE INCENDIO 
 

Meios de extinção: Todos os meios de extinção são permitidos. Produto não é combustível. 

Perigos específicos: Nenhum 

Equipamento de proteção: As precauções usuais para manuseio químico devem ser observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL 

 

Precauções pessoais: Evite contato com pele e olhos. Para proteção pessoal veja ponto n°8.  

Precauções meio ambiente: Não despejar em esgosto, encanamento ou piso.  

Metodos de limpeza:      Absorver o material derramado com material não combustível, absorvente. 

Exemplo vermiculita.  

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Manuseio seguro: Evite contato com a pele e olhos. 

Medidas técnicas para Não existe. 

armazenagem segura 

Condições de armazenamento: Armazenar em container fechado a temperatura ambiente. 5-35°C  

                                         recomendado 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL 
 

8.1. Parametros de controle 
OEL 
Cyclohexane 
Limite de exposição a longo prazo  (8-horas TWA referencia): 100 ppm | 350 mg/m³ 
Limite de exposição a curto prazo  (15-minutos referencia): 300 ppm | 1050 mg/m³ 

 
Propane-1,2-diol 
Limite de exposição a longo prazo  (8-hour TWA referencia): 150(total) ppm | 474(to)/10(par) mg/m³ 

Limite de exposição a curto prazo  (15-minutos período de referencia): - ppm | - mg/m³ 
Comentários: total, par: particulate 

 
DNEL / PNEC 
DNEL (Propane-1,2-diol): 168 mg/m3 
Exposição: Inalação 

Limite de exposição a longo prazo  – Efeitos sistêmicos - Trabalhadores 
 
DNEL (Propane-1,2-diol): 10 mg/m3 

Exposição: Inalação 
Limite de exposição a longo prazo  – – Efeitos sistêmicos - Trabalhadores 
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DNEL (Propane-1,2-diol): 213 mg/kg bw/dg 
Exposição: Dermal 
Limite de exposicao a longo prazo  – Efeitos sistêmicos - População no geral 

 
DNEL (Propane-1,2-diol): 50 mg/m3 
Exposição: Inalação 

Limite de exposição a longo prazo  – Efeitos sistêmicos - População no geral 
 
DNEL (Propane-1,2-diol): 85 mg/kg bw/dg 

Exposição: Oral 
Limite de exposição a longo prazo  – Efeitos sistêmicos - População no geral 
 
DNEL (Propane-1,2-diol): 10 mg/m3 

Exposição: Inalação 
Limite de exposição a longo prazo  :– Efeitos locais – População no geral 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 260 mg/l 
Exposição: Agua potavel 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 26 mg/l 
Exposição: Agua salgada 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 183 mg/l 
Exposição: Liberaçao intermitente 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 572 mg/kg d.w 
Exposição: Sidimento de agua potavel 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 57,2 mg/kg d.w 
Exposição: Sedimento de agua salgada 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 50 mg/kg d.w. 
Exposição: terra 
 

PNEC (Propane-1,2-diol): 2000 mg/l 
Exposição: Lodo 
 

8.2. Controles de exposição 

O cumprimento dos valores-limite de exposição ocupacional aceitos deve ser controlado 
regularmente. 
Recomendações no geral 
Fumar, beber e comer nao esta permitido em ambiente de trabalho.  
Cenários de exposição 

Caso os cenários de exposição sejam anexados à ficha de dados de segurança, as 
condiçõesperacionais e os riscos medidas de gestão nelas devem ser cumpridas. 
Limites de exposição 

Usuários profissionais estão sujeitos às concentrações máximas legalmente definidas para exposição 
ocupacional. Vejo valores-limite de higiene ocupacional acima. 
Medidas técnicas 

As concentrações de gases e poeiras no ar devem ser mantidas em valores-limite mínimos e abaixo 
da corrente (consulte acima). A instalação de um sistema de exaustão se o fluxo de ar normal na 
sala de trabalho não for suficiente recomendado. Verifique se os lava-olhos e chuveiros de 
emergência estão marcados claramente. 
Medidas higiênicas 

Entre o uso do produto e no final do dia útil, todas as áreas expostas do corpo devem ser 
bem lavado. Sempre lave as mãos, antebraços e rosto. 
Medidas para evitar exposiçao ambiental  

Sem espcificao. 

9.  PROPIEDADES FÍSCAS E QUÍMICAS 
 

9.1. Informações sobre propiedades fisicas e quimicas 
Composição   Liquido 
Cor    Varias cores 
Odor    Doce 
Limiar de odor (ppm)   Sem dados. 
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pH    7 
Viscosidade (40°C)  Sem dados. 
Densidade (g/cm³)   Sem dados.. 

Mudanca de Fases 
Ponto de fusão (°C)    Sem dados. 
Ponto de embulição (°C)   100 
Pressãode vapor    Sem dados. 
Decomposição de temp (°C)   Sem dados. 
Taxa de evaporação (n-butylacetate = 100)  Sem dados.. 

Dados sobre riscos de incêndio e explosão 
Ponto de fusao (°C)    110 
Ignição (°C)     Sem dados. 
Auto inflamavel (°C)    Sem dados. 
Limites Explosão (% v/v)  Sem dados. 
Propiedasdes de explosao  Sem dados. 

Solubilidade 
Solubilidade em agua    Soluvel 
n-octanol/water coefficient   Sem dados. 

9.2. Outras informações 
Solubilidade em gordura (g/L)   Sem dados. 

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 
Estabilidade: Estável baixo temperatura normais. 

Condições/ Proteger do frio. 

Materiais a serem evitados: 

Decomposição perigosa do Nenhuma em particular 

produto: 
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11. INFORMACAO TOXICOLOGICA 

11.1. Informação toxicological (efeitos) 
Toxicidade aguda 
Substancia: Propane-1,2-diol 
Especie: Coelho 
Teste: LD50 
Rota de exposição: Dermica 

Resultado: > 2000 mg/kg 
Substancia: Propane-1,2-diol 
Especia: Rato 
Teste: LD50 
Rota de exposicação: Oral 
Resultado: > 22000 mg/kg 
Substancia: Propane-1,2-diol 
Especie: Coelho 
Teste: LC50 
Rota de exposição: Inalação 
Resultado: > 317 mg/l (2 h. Dust/mist) 
Substancia: Polyethylene glycol 
Especie: Rato 
Teste: LD50 

Rota de exposição: Dermica 
Resultado: > 2000 mg/kg bw 
Substance: Polyethylene glycol 
Species: Rato 
Teste: LD50 
Rota de exposição: Oral 
Resultado: > 2000 mg/kg bw 
Substance: Polyethylene glycol 
Species: Rato 
Teste: LD50 
Rota de exposição: Intraperitoneal 
Resultado t: 6790 mg/kg 
Substance: Polyethylene glycol 
Species: POrqueinho da india 

Teste: LD50 
Rota de exposição: Intravenoso 
Resultado : 8550 mg/kg 
Irritação da pele 
Sem dados 
Irritação dos olhos 
Sem dados 

Sensibilização respiratória ou cutânea 
Sem dados 
Mutagenicidade em células germinativas 
Sem dados 
Carcinogenicidade 
Sem dados 
Toxicidade reproductiva 

Sem dados 
STOT-unica exposicao 
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Sem dados 
STOT-Exposicao repetida 

Sem dados 
Risco de aspiracao 
Sem dados 
Efeitos ao longo prazo 
Efeitos neurotóxicos: Este produto contém solventes orgânicos, que podem causar efeitos adversos 
ao sistema nervoso. Os sintomas de neurotoxicidade incluem: perda de apetite, dor de cabeça, 
tontura, zumbido nos ouvidos, sensação de formigamento na pele, sensibilidade ao frio, cãibras, 
dificuldade de concentração, cansaço, etc. 
Exposição repetida a solventes pode resultar na quebra da camada de gordura natural da pele e 
resultar em aumento do potencial de absorção de outras substâncias perigosas na área de exposição. 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLOGICA 
 

12.1. Toxicidade 

Substancia: Propane-1,2-diol 
Especies: Peixe 
Teste: LC50 
Duração: 96 h. 
Resultado: 40613 mg/l 
Substancia: Propane-1,2-diol 
Especie: Alga 

Teste: ErC50 
Duração: 96 h. 
Resultado: 19000 mg/l 
Substancia: Polyethylene glycol 
Especie: Daphnia 
Teste: EC50 
Duração: 48 h. 

Resultado: > 100 mg/l 
Substance: Polyethylene glycol 
Species: Peixe 
Teste: LC50 
Duração: 96 h. 
Resultado: > 100 mg/l 

Substance: Polyethylene glycol 
Species: Alga 
Teste: EC50 
Duração: 72 h. 
Resultado: > 100 mg/l 

12.2. Persistência e degradabilidade 
 
Substance          Biodegradability   Test Result                             Resultado 
Propane-1,2-diol              Yes   Manometric Respirometry         81,7% 
 
Polyethylene glycol        Yes                            No data available                      Sem dados 
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12.3. Potencial bioacumulativo 

Substancia   Potencial bioacumulativo  LogPow   BCF 
Propane-1,2-diol               Não                                               -0,78                  0,09 
12.4. Mobilidade no solo 
Propane-1,2-diol: Log Koc= -0,539282, Calculado de LogPow (). 
12.5. Resultados do PBT e vPvB  
Esta mistura / produto não contém nenhuma substância considerada que atenda aos critérios de 
classificação como PBT e / ou mPmB. 
12.6. Outros efeitos 
Este produto contém substâncias tóxicas para o meio ambiente. Pode resultar em efeitos adversos 
para organismos aquáticos. 
Este produto contém substâncias que, devido à baixa biodegradabilidade, podem causar efeitos 
adversos a longo prazo no ambiente aquatico. 

 

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE DESPEJO 
 

Eliminar os detritos e resíduos de acordo com o acordo com as autoridades locais. 

 

14.  INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

14.1 – 14.4 
Mercadorias não perigosas de acordo com ADR, IATA e IMDG. 
. 
ADR/RID 
14.1. UN numero - 
14.2. UN nome próprio para embarque - 
14.3. Perigo de transporte classe - 

14.4. Grupo de embalagem - 
Notas - 
Código de restrição do túnel 
 - 
IMDG 
UN-no. - 
Nome correto de envio - 

Classe - 
PG* - 
EmS - 
MP** - 
Componente perigoso - 
IATA/ICAO 
UN-no. - 
Nome correto de envio - 
Classe - 
PG* - 
14.5. Perigos ambientais 
- 
14.6. Cuidados especiais para usuario 
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Marpol e o Código IBC 
Sem dados 
 
(*) Grupo de emablagem 
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(**) Poluentes maritimos 
 

15.  INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTO 
 

 

15.1Regulamentos / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância 
ou mistura 

 
Aplicação e restricções 
Pessoas menores de 18 anos não devem ser expostas a este produto, cf. Diretiva 94/33 / CE do 
Conselho, de 22 de junho de 1994, relativa à proteção dos jovens no trabalho. 
Mulheres grávidas e mulheres que amamentam não devem ser expostas a este produto. O risco e 
possível devem ser consideradas as precauções técnicas ou o design do local de trabalho necessário 
para eliminar a exposição. 
Regulamento Federal dos EUA 

Exige educação específica 
- 
Informação adicional 
Não aplicavel 
Seveso 
- 
Fontes 
Diretiva 94/33 / CE do Conselho, de 22 de junho de 1994, relativa à proteção dos jovens no 
trabalho. 
Regulamentos de controle de substâncias perigosas para a saúde 2002. SI 2002/2677. Escritório de 
Papelaria, 2002. 
 
Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 
2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e 

revoga as diretivas 
67/548 / CEE e 1999/45 / CE, e que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 (CRE). 
Regulamento CE 1907/2006 (REACH). 
 

15.2 Avaliação de segurança química 

Nao 
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

 
Texto completo H- 
H225 – Altamente inflamavel. 
H304 – Pode ser fatal se ingerido ou aspirado. 
H315 – Causa irritação na pele. 
H336 – Pode causar tontura. 
H400 – Toxico para vida aquática. 
H410 - Toxico para vida aquática. 
 
Elemento adicionais do rotulo 
Não aplicável 
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Outros 
 
Recomenda-se entregar esta ficha de segurança ao usuário real do produto. Informações desta ficha 
de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto. 
Ficha de seguranca é validada por 
clan/chymeia 
Ultima alteracao 
2017-09-27(1.0) 


