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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Verifix 2K Silikon P Komponente A
Outras nomes comerciales
part of
BO 5500510, 1 kg
BO 5500513, 5 kg
BO 5500516, 50 kg
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilização da substância ou mistura
colas
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Companhia:
BOHLE AG
Estrada:
Dieselstr. 10
Local:
D-42781 Haan

Telefone:
e-mail:
Pessoa de contato:
e-mail:
Internet:
Divisão de contato:
1.4. Número de telefone de
emergência:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefone: +49 2129 5568-276

Este número está disponível apenas durante o horário de funcionamento do
escritório. +49 2129 5568-276

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.2. Elementos do rótulo

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2. Misturas
Caracterização química
VINYL DIMETHICONE
Conselhos adicionais
A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP].

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Recomendação geral
Não são necessárias medidas expeciais.
No caso dum contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
Se for engolido
Enxaguar a boca.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios de extinção
Meios de extinção adequados
Dióxido de carbono (CO2), Pó extintor, Jacto de spray de água
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SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Utilizar equipamentos de manuseamento mecânicos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Recomendação para um manuseamento seguro
Nenhuma, em condições normais de utilização.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Recomendações para armazenagem conjunta
sem restrições
Informações suplementares sobre as condições de armazenagem
Proteger do gelo, do calor e da luz do sol.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
8.1. Parâmetros de controlo
8.2. Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados
Prover de uma ventilação suficiente.
Medidas de higiene
Ver secção 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.
Protecção ocular/facial
Não exigido
Protecção das mãos
Não exigido
Protecção da pele
Não exigido
Protecção respiratória

Não exigido

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:
Cor:
Odor:

líquido
incolor
inodoro
Método

Valor-pH:

não aplicável

Mudanças do estado de agregação

Ponto de inflamação:

>130 °C

Densidade (a 20 °C):

1,02 g/cm³

Viscosidade/dinâmico:
(a 20 °C)
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

SECÇÃO 12: Informação ecológica
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Eliminação
Segundo as normas locais e nacionais.
Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado
RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS; Resíduos do FFDU de plásticos,
070217
borracha e fibras sintéticas; resíduos contendo silicones, não abrangidos em 07 02 16
Número de identificação de resíduo - Resíduos
RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS; Resíduos do FFDU de plásticos,
070217
borracha e fibras sintéticas; resíduos contendo silicones, não abrangidos em 07 02 16

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
Conselhos adicionais
Mercadorias não perigosas para ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e
ambiente
Informação sobre regulamentação UE

2004/42/CE (COV):

0%

Informação regulatória nacional

Contaminante da água-classe (D):

1 - Fraco perigo para a água.

SECÇÃO 16: Outras informações
Outras informações
A informação é baseada no actual nível de conhecimento . No entanto, não dá garantias de propriedades do
produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais.
O recipiente dos nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados
de segurança correspondente do subempreiteiro.)
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