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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA
1. 1. Identificador do produto: TEXTOP 

1. 2. Utilizações identificadas 
relevantes da substância ou mistura e 
utilizações desaconselhadas:

/

1. 3. Identificação do fornecedor da 
ficha de dados de segurança:

SOPREMA S.A.S.
14 Rue de Saint Nazaire - CS 60121
F-67025   STRASBOURG CEDEX
France
Tel: +33 (0)3 88 79 84 00
Fax: +33 (0)3 88 79 84 01
Email: mkulinicz@soprema.fr

1. 4. Número de telefone de 
emergência:

P - CIAV Centro de Informação Antivenenos: Tel 35/ 1 7950 143
Numero de telefone international par emergências : + 44 (0)1 235 239 670

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2. 1. Classificação da substância ou 
mistura:

/

2. 2. N.° CE: Não aplicável

2. 3. Contém:  • diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano; [1] diisocianato de 2,2'-
metilenodifenilo; 2,2'-diisocianato de difenilmetano; [2] isocianato de o-(p-
isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; [3] diisocianato
 • oxido de cálcio
 • Octyl-2-(4-chloro-2méthylphenoxy)propionate
 • 1-metilpirrolidina-2-ona

2. 4. Elementos do rótulo (R - S):

   2. 4. 1. Símbolo: F - Facilmente inflamável ; Xn - Nocivo

   2. 4. 2. R: 11  Facilmente inflamável.
36/38  Irritante para os olhos e pele.
42  Pode causar sensibilização por inalação.
52/53  Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo 
no ambiente aquático.

   2. 4. 3. S: 2  Manter fora do alcance das crianças.
23  Nao respirar os gases / vapores / fumos / aerossóis.
45  Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível 
mostrar-lhe o rótulo).
46  Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o 
rótulo.

2. 5. Outras informaçães: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém isocianato de tosilo; 4-
isocianatossulfoniltolueno, diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de 
difenilmetano; [1] diisocianato de 2,2'-metilenodifenilo; 2,2'-diisocianato de difenilmetano; [2] 
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; [3] diisocianato. 
Pode provocar uma reacção alérgica.

2. 6. Outros perigos: Facilmente inflamável.
Irritante para os olhos e pele.
Pode causar sensibilização por inalação.
Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
3. 1. Composto(s) que contribuem 
para os perigos:   • o-xileno [1]; p-xileno [2]; m-xileno [3]; xileno [4]

 - N.° Id: 601-022-00-9 - N.° CE: 215-535-7 - N.° CAS: 1330-20-7
 - Conc. (% peso) : 5 < C <= 10
 - R-S : Classificação: • R 10 • Xn; R 20/21 • Xi; R 38 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 3 - Chama - Atenção - H226 SGH07 - Acute Tox. 4 - Ponto de 
exclamação - Atenção - H312 - H332 - Skin Irrit. 2 - H315 
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  • isocianato de tosilo; 4-isocianatossulfoniltolueno
 - N.° Id: 615-012-00-7 - N.° CE: 223-810-8 - N.° CAS: 4083-64-1
 - Conc. (% peso) : 0 < C <= 1
 - R-S : Classificação: • R 14 • Xi; R 36/37/38 • R 42 •
 - SGH : SGH08 - Resp. Sens. 1 - Perigo para a saúde - H334 - SGH07 - STOT SE 3 - Ponto de 
exclamação -  3-(H335) - Atenção - Skin Irrit. 2 - H315 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

  • butanona; metiletilcetona
 - N.° Id: 606-002-00-3 - N.° CE: 201-159-0 - N.° CAS: 78-93-3
 - Conc. (% peso) : 10 < C <= 15
 - R-S : Classificação: • F; R11 Xi; R36 R66 R67 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 2 - Chama - Perigo - H225 SGH07 - STOT SE 3 - Ponto de 
exclamação - Atenção - H336 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

  • diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano; [1] diisocianato de 
2,2'-metilenodifenilo; 2,2'-diisocianato de difenilmetano; [2] isocianato de o-(p-
isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; [3] diisocianato
 - N.° Id: 615-005-00-9 - N.° CAS: 25686-28-6
 - Conc. (% peso) : 0 < C <= 1
 - R-S : Classificação: • Carc. Cat. 3; R40 • Xn; R20-48/20 • Xi; R36/37/38 • R42/43 •
 - SGH : SGH07 - Acute Tox. 4 - Ponto de exclamação - Atenção - H332 - SGH08 - Resp. 
Sens. 1 - Perigo para a saúde - H334 - Skin Sens. 1 - H317 - STOT SE 3 -  3-(H335) - Skin Irrit. 
2 - H315 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B - Carc. 2 - H351 

  • oxido de cálcio
 - N.° CE: 215-138-9 - N.° CAS: 1305-78-8 - Número de Registo REACH : 01-2119475325-36-
xxxx
 - Conc. (% peso) : 5 < C <= 10
 - R-S : Símbolo(s): Xi - R: 37/38-41
 - SGH : SGH07 - STOT SE 3 - Ponto de exclamação -  3-(H335) - Atenção - Skin Irrit. 2 - H315 -
 SGH05 - Eye Dam. 1 - Corrosão - Perigo - H318 

  • acetato de 1-metil-2-metoxietilo
 - N.° Id: 607-195-00-7 - N.° CE: 203-603-9 - N.° CAS: 108-65-6
 - Conc. (% peso) : 0 < C <= 1
 - R-S : Classificação: • R10 • 
 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 3 - Chama - Atenção - H226  

  • Octyl-2-(4-chloro-2méthylphenoxy)propionate
 - N.° CE: 266-358-7 - N.° CAS: 66423-13-0 - Número de Registo REACH : 01-2119928322-44-
0000
 - Conc. (% peso) : 0 < C <= 1
 - R-S : Símbolo(s): Xn N - R: 22-43-50/53
 - SGH : SGH07 - Acute Tox. 4 - Ponto de exclamação - Atenção - H302 - Skin Sens. 1 - H317 
SGH09 - Aquatic. Chronic 1 - Ambiente - Atenção - H410

  • 1-metilpirrolidina-2-ona
 - N.° CAS: .2687-91-4
 - Conc. (% peso) : 0 < C <= 1
 - R-S : Símbolo(s): Xn - R: 41-61
 - SGH : SGH05 - Eye Dam. 1 - Corrosão - Perigo - H318 - SGH08 - Repr. 1B - Perigo para a 
saúde - H360 

As minutas das frases são mencionadas à rubrica 16.

4. PRIMEIROS SOCORROS
4. 1. Descrição das medidas de 
primeiros socorros:

   4. 1. 1. Conselhos gerais: Nunca fazer absorver nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

   4. 1. 2. Inalação: Transportar para o ar livre, guardar o paciente bem agasalhado e em repouso; se a respiração 
for irregular ou parar, praticar a respiração artificial. Não fazer absorver nada pela boca.

   4. 1. 3. Contacto com a pele: Despir o vestuário contaminado, lavar a pele com muita água ou sob a forma de chuveiro 
(durante 15 min.) e, se necessário, consultar um médico.

   4. 1. 4. Contacto com os olhos: Lavar abundantemente com água mantendo os olhos bem abertos e as lentes de contacto 
flexíveis; em seguida, consultar um médico.

   4. 1. 5. Ingestão: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
NÃO provocar o vómito.
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4. 2. Sintomas e efeitos mais 
importantes, tanto agudos como 
retardados:

   4. 2. 1. Inalação: Pode provocar respiração ofegante, sensação de opressão no peito, irritação da garganta e 
tosse. A respiração de vapores de solventes pode provocar: A inalação de partículas e 
aerossóis aéreos pode causar irritação das vias respiratórias.

   4. 2. 2. Contacto com a pele: O contacto repetido pode conduzir a infecção durável das vias respiratórias.
Nenhuma pessoa que tenha mostrado sintomas de asma deve ser posta novamente em 
contacto com esta substância.
Os contactos prolongados ou repetidos podem eliminar a gordura natural da pele

   4. 2. 3. Contacto com os olhos: Os salpicos nos olhos podem causar irritação.

   4. 2. 4. Ingestão: Pode provocar irritação do aparelho digestivo, náuseas, vómitos e diarreias.

4. 3. Indicações sobre cuidados 
médicos urgentes e tratamentos 
especiais necessários :

Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, chamar um médico

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
5. 1. Meios de extinção: pó, espuma resistente a álcoois, água pulverizada, dióxido de carbono

5. 2. Perigos especiais decorrentes da 
substância ou mistura:

Os incêndios produzirão fumos negros espessos.
A exposição aos produtos de decomposição pode comportar riscos para a saúde. Podem ser 
necessários aparelhos de respiração apropriados.

5. 3. Recomendações para o pessoal 
de combate a incêndios:

Usar um aparelho respiratório autónomo e também roupa de protecção

5. 4. Método(s) especial (ais): Arrefecer com água as embalagens fechadas expostas ao fogo. Impedir a penetração dos 
efluentes da luta contra o fogo nos esgotos ou nos cursos de água.

5. 5. Meios de extinção que não 
devam ser utilizados por razões de 
segurança:

Não utilizar jactos de água concentrados, poderiam alastrar o fogo.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6. 1. Precauções individuais, 
equipamento de protecção e 
procedimentos de emergência:

Eliminar as fontes de ignição e ventilar os locais. Evitar inalar os vapores e/ou partículas. 
Referir-se às medidas de protecção enumeradas nas rubricas 7 e 8.

6. 2. Precauções a nível ambiental: Impedir a entrada do líquido nos esgotos, cursos de água, subsolo e fundações. Estancar a 
fuga, se possível sem correr riscos. Ver a rubrica 13 no que respeita à eliminação dos 
resíduos resultantes da limpeza.

6. 3. Métodos e materiais de 
confinamento e limpeza:

Recolher mecanicamente (com uma vassoura ou uma pá) e meter num recipiente adequado 
para eliminação.
Na altura, fechar os tambores e eliminar em conformidade com os regulamentos em vigor (ver 
secção 13).

6. 4. Remissão para outras secções: Ver rubrica 8 no que diz respeito às protecções individuais a utilizar.
Ver a rubrica 11 no que diz respeito à toxicidade do produto e a rubrica 10 relativamente à 
estabilidade e reactividade do produto.
Ver a rubrica 13 no que respeita à eliminação dos resíduos resultantes da limpeza.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
7. 1. Manuseamento:

   7. 1. 1. Precauções para um 
manuseamento seguro:

Deve ser proibido fumar, comer e beber em locais onde se utiliza a preparação.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Para a protecção individual, ver a rubrica 8.

   7. 1. 2. Medida(s) de ordem técnica: O produto só deve ser utilizado em locais libertos de chamas nuas ou de outras fontes de 
ignição.

   7. 1. 3. Conselho(s) de 
utilização(ões):

Guardar as embalagens bem fechadas e afastá-las de fontes de calor, faíscas e chamas 
nuas. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas.

7. 2. Armazenamento:

   7. 2. 1. Condições de armazenagem 
segura, incluindo eventuais 
incompatibilidades:

Observar as precauções indicadas no rótulo. Manter ao abrigo de chamas nuas, superfícies 
quentes e fontes de ignição. Manter sempre o produto numa embalagem da mesma natureza 
que a de origem.
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   7. 2. 2. Medida(s) de ordem técnica: Solo incombustível e impermeável formando cuba de retenção.

   7. 2. 3. Condição(ões) de 
armazenagem):

Armazenar em lugar seco, bem ventilado, manter afastado de todas as fontes de ignição, de 
calor e da luz solar directa.
As embalagens abertas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas em posição 
vertical.

   7. 2. 4. Tipo de materiais a utilizar 
para a embalagem / contentor:

da mesma natureza que o de origem

7. 3. Utilizações finais específicas: vattentät harts

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
8. 1. Parâmetros de controlo:

   8. 1. 1. Limite(s) de exposição:  • o-xileno [1]; p-xileno [2]; m-xileno [3]; xileno [4] : VME ppm = 50 - VME mg/m³ = 221 - VLE ppm 
= 100 - VLE mg/m³ = 442
 • butanona; metiletilcetona : VME ppm = 200 - VME mg/m³ = 600 - VLE ppm = 300 - VLE mg/m³ 
= 900
 • diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano; [1] diisocianato de 2,2'-
metilenodifenilo; 2,2'-diisocianato de difenilmetano; [2] isocianato de o-(p-
isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano; [3] diisocianato : VME ppm = 0,005 - 
VME mg/m³ = 0,051
 • oxido de cálcio : VME mg/m³ = 2
 • acetato de 1-metil-2-metoxietilo : VME ppm = 50 - VME mg/m³ = 275 - VLE ppm = 100 - VLE 
mg/m³ = 550

   8. 1. 2. Medida(s) de ordem técnica: Preveja ventilação adequada. Normalmente, esta deveria ser realizada por aspiração nos 
postos de trabalho e uma boa extracção geral.
Se isto não for suficiente para manter as concentrações de partículas e de vapores de 
solventes abaixo dos valores-limite de exposição, devem-se usar aparelhos de respiração 
apropriados.

8. 2. Controlo da exposição:

   8. 2. 1. Protecção respiratória: Se a renovação do ar não for suficiente para manter as poeiras/vapores abaixo do VLE, deve-
se usar aparelho respiratório adequado.

   8. 2. 2. Protecção das mãos: luvas de Neopreno ou de borracha natural
luvas em PVC ou outra matéria plástica

   8. 2. 3. Protecção da pele: Usar vestuário de protecção adequado
Após o contacto com o produto todas as partes sujas do corpo devem ser lavadas.

   8. 2. 4. Protecção dos olhos: Utilizar óculos de segurança com protecções laterais

8. 3. Medida(s) de higiene: Lavar as mãos e a cara antes das pausas e no fim do trabalho.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
9. 1. Informações sobre propriedades 
físicas e químicas de base:

   9. 1. 1. Aspecto: líquido VISCOSO

   9. 1. 2. Cor: castanho

   9. 1. 3. Odor: CARACTERÍSTICO.

   9. 1. 4. PH: Não aplicável

   9. 1. 5. Ponto de ebulição: Não determinado

   9. 1. 6. Flash point: 2,5 °C

   9. 1. 7. Limites de explosividade: Limites de explosividade desconhecidos na bibliografia.

   9. 1. 8. Pressão de vapor: 26,1 kPa (à 50°C)

   9. 1. 9. Densidade relativa (água = 
1):

1.05

   9. 1. 10. Massa volumétrica 
aparente:

1050 kg/cm3

   9. 1. 11. Viscosidade: 20 000 mPa/s
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9. 2. Outras informações:

   9. 2. 1. Solubilidade em água: insolúvel

   9. 2. 2. Lipossolubilidade: Não determinado

   9. 2. 3. Solubilidade aos solventes: solúvel na maior parte dos solventes orgânicos

9. 3. Outras informações: COV = cat A/i : 214 g/l

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10. 1. Reactividade: A preparação é estável nas condições de manipulação e de armazenagem recomendadas  

sob a rubrica 7.

10. 2. Estabilidade química: A preparação é estável nas condições de manipulação e de armazenagem recomendadas  
sob a rubrica 7.

10. 3. Possibilidade de reacções 
perigosas:

Nenhuma razoavelmente previsível.

10. 4. Condições a evitar: Evitar qualquer fonte de ignição.

10. 5. Materiais incompatíveis: Manter afastado de agentes oxidantes, materiais bastante ácidos, aminas, álcoois e água.

10. 6. Produtos de decomposição 
perigosos:

Em caso de incêndio, a preparação pode libertar produtos de decomposição perigosos, tais 
como monóxido e dióxido de carbono, óxidos de azoto, bem como cianeto de hidrogénio.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11. 1. Informações sobre os efeitos 
toxicológicos:

Não há informação disponível sobre a preparação.

11. 2. Toxicidade aguda:

   11. 2. 1. Inalação: Não determinado

   11. 2. 2. Contacto com a pele: Não determinado

   11. 2. 3. Contacto com os olhos: Não determinado

   11. 2. 4. Ingestão: Não determinado

11. 3. Toxicidade crónica: O contacto repetido pode conduzir a infecção durável das vias respiratórias.
Nenhuma pessoa que tenha mostrado sintomas de asma deve ser posta novamente em 
contacto com esta substância.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
12. 1. Toxicidade: Não há dados ecotoxicológicos conhecidos deste produto.

12. 2. Persistência e degradabilidade: Não determinado

12. 3. Potencial de bioacumulação: Não determinado

12. 4. Mobilidade no solo: Não determinado

12. 5. Resultados da avaliação PBT e 
mPmB:

Não determinado

12. 6. Outros efeitos adversos: Não determinado

12. 7. Informação(ões) geral(ais): Não está disponível nenhum dado sobre a preparação em si.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13. 1. Métodos de tratamento de 
resíduos:

Recolher todos os resíduos em contentores adequados e rotulados e eliminar segundo as 
normas locais. Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, 
enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

13. 2. Embalagens contaminadas: As embalagens mantêm-se perigosas quando vazias. Continuar a respeitar todas as 
instruções de segurança.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
14. 1. Informação(ões) geral(ais): Transportar o produto segundo as disposições da ADR para a estrada, do RID para os 

caminhos-de-ferro, do IMDG para o mar e do ICAO/IATA para o transporte aéreo.
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14. 2. Número ONU: 1263

14. 2. 1. Designação oficial de 
transporte da ONU:

TINTA

14. 3. Vias terrestres (Estrada, 
Directiva 94/55/CE / Caminhos-de-
ferro, Directiva 96/49/CE : ADR/RID):

   14. 3. 1. Classes de perigo para 
efeitos de transporte:

3

   14. 3. 2. Packing group: III

14. 4. IMDG (marítimo):

   14. 4. 1. Classe: 3

   14. 4. 2. Grupo de embalagem: III

   14. 4. 3. Poluente marinho: NON - NO

14. 5. ICAO/IATA (aéreo):

   14. 5. 1. ICAO/IATA classe: 3

   14. 5. 2. Grupo de embalagem: III

14. 6. Perigos para o ambiente: /

14. 7. Precauções especiais para o 
utilizador:

/

14. 8. Transporte a granel em 
conformidade com o anexo II da 
Convenção Marpol 73/78 e o Código 
IBC:

Não aplicável

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15. 1. Regulamentação/legislação 
específica para a substância ou 
mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente:

Regulamento CE 453-2010
Regulamento CE 790-2009
Regulamento CE 1272-2008
Regulamento CE 1907-2006
WKG : 2 

15. 2. Avaliação da segurança química: /

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
16. 1. Texto completo das frases cujo 
n.° figura na rubrique 3:

R10 Inflamável.
R20/21 Nocivo por inalação e em contacto com a pele.
R38 Irritante para a pele.
R14 Reage violentamente em contacto com a água.
R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
R42 Pode causar sensibilização por inalação.
R11 Facilmente inflamável.
R36 Irritante para os olhos.
R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.
R20 Nocivo por inalaçao.
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos.
R42/43 Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.
R48/20 Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por 
inalação.
R37/38 Irritante para as vias respiratórias e pele.
R41 Risco de lesões oculares graves.
R22 Nocivo por ingestão.
R43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático.
R61 Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H332 Nocivo por inalação.
H315 Provoca irritação cutânea.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades 

G.E. Conseils ® 6  / 7PÁGINA

  



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
TEXTOP 

1302a Data de revisão: 16/01/2015 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1Version:

respiratórias.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H351 Suspeito de provocar cancro <indicar a via de exposição se existirem provas 
concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H302 Nocivo por ingestão.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro <indicar o efeito específico se este for 
conhecido> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não 
decorre de nenhuma outra via de exposição>.

16. 2. Aviso ou observações 
importantes:

As condições de trabalho do utilizador não são conhecidas, as informações fornecidas na 
presente folha de dados de segurança são baseadas em… o estado actual dos nossos 
conhecimentos e as legislações, tanto da CE como nacionais e comunitárias. O utilizador é 
sempre responsável pelas medidas necessárias para responder às exigências das leis e 
regulamentos locais. As informações contidas na presente ficha devem ser consideradas 
como uma descrição das exigências de segurança relativa ao nosso produto e não como uma 
garantia das suas propriedades.

16. 3. Historial:

   16. 3. 1. Data da primeira edição: 16/01/2015

   16. 3. 2. Version: 1302a

16. 4. Dirigido por: SOPREMA - mkulinicz@soprema.fr
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