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Designação da substância perigosa

Resin solution X 50
Perigoso para pessoas e para o ambiente
Nocivo por inalação.
Provoca irritação cutânea.
Provoca irritação ocular grave.
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Suspeito de provocar anomalias genéticas.
Pode provocar sonolência ou vertigens.
Afecta a glândula da tiroide após exposição prolongada ou repetida. Forma de exposição: por
contacto com a pele.
Pode afectar o sistema digestivo após exposição prolongada ou repetida. Forma de exposição:
por contacto com a pele.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
O produto contém: xileno, produto de reacção: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas epoxídicas
(peso molecular médio ≤ 700), acetato de etilo, butanol

Medidas de protecção e regras de conduta
Proporcionar uma excelente ventilação no local de trabalho.
Não fumar, comer e beber nos locais de trabalho e de armazenamento. Não guardar também
nestes espaços alimentos, bebidas ou tabaco.
Equipamento de protecção obrigatório: - vestuário de protecção ou avental - óculos de
protecção ou gradil para a cara - luvas de protecção grossas de borracha ou de plástico - botas
de protecção no caso de haver grandes quantidades.
Nunca aquecer a substância em chama aberta.
Comunicar imediatamente as avarias ao chefe. Efectuar as reparações de forma adequada e
com cuidado. As tubagens têm de ser totalmente esvaziadas.
Depois do líquido sair, arejar imediatamente. Evitar impreterivelmente a formação de faíscas
e de chamas.
Trasfegar apenas para embalagens limpas.
Transportar os recipientes frágeis que contenham a substância apenas dentro de outro
recipiente (ex. baldes de plástico com pega).

Comportamento em caso de perigo
No caso de um combate ao incêndio, respeitar rigorosamente as instruções de funcionamento.
Apagar os pequenos incêndios com extintores de CO2 ou de pó, eventualmente com jactos de
água.
Evitar inalar pó, vapores ou gases de combustão - utilizar equipamento respiratório com
máscara.
Caso ocorram fugas ou derramamentos de líquido, informar imediatamente o chefe ou o
responsável.

Primeiros-socorros
Lavar a pele afectada com água abundante e sabão. No caso de uma grande superfície da pele
ter sido afectada, lavar imediatamente com o chuveiro de emergência e retirar
cuidadosamente a roupa humedecida.
Após o contacto com os olhos, lavar imediatamente com água durante vários minutos e
informar o chefe.
Após a ingestão, beber água em abundância, caso exista um suplemento de carvão activo.
Evitar provocar o vómito. Em caso de perda de consciência, colocar a pessoa numa posição
lateral estável. Chamar o médico ou levá-lo ao médico.
Após a inalação, respirar ar fresco, procurar um local sossegado e aquecer-se. Se necessário
avisar o médico

Eliminação adequada
Aspirar o líquido derramado com aglutinante universal e entregá-lo assim como resíduos em
recipientes fechados às autoridades competentes para a sua eliminação. Mesmo que seja em
pequenas quantidades, não deitar para o esgoto.

