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Outubro de 2009 

 
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
1.1. Identificação da preparação: ECO-UV, EUV-BK 
1.2.  Uso da substância/preparação: Impressão a Jato de Tinta 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
 Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
 Endereço:  Rua San José, 780 
    06715-862 Cotia - SP 
    Brasil 
 Telefone:  011-4615-5666 
 Fax:   011-4615-5697 
 Revisão:   Outubro 2009 
 Endereço de e-mail: 
 
1.4. Telefone de emergência: 
 
 
2. Identificação de Perigos 
2.1 Visão geral de emergência: Aviso legal 
 Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. 
 Em caso de contato, causa irritação dos olhos e pele e dermatite. 
 Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 
 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
Contato com os olhos:  Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias 
 
Contato com a pele:  Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
 
Inalação:   Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento do  
    material ou pela exposição prolongada em áreas ou espaços confinados,  
    podem irritar o nariz, garganta/trato respiratório. 
  
Ingestão:   Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (dispersão colorida) 

Componentes da Tinta Número CAS Número 
EC 

Número de 
registro da UE 

% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 

da UE 

Observaç
ões 

Resinas sintéticas Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0.5-5 - - - 

Amina acrilada sinergística Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R48 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-9 Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

Negro de fumo 1333-86-4 215-609-9 Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-45 - - - 

Outros monômeros 
fotossensíveis 

Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

15-30 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros iniciadores de 
polimerização 

Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Outros Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

 
4. Medidas de Primeiros Socorros 
4.1 Contato com os Olhos:                 Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, levantando as 

pálpebras ocasionalmente,até que o produto químico tenha sido eliminado (pelo 
menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.2 Contato com a Pele:                      Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente.   
    Lavar com sabão ou detergente com água em abundância até que o produto  

químico tenha sido eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, 
seguir as seguintes instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar 
demais, com bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.3 Inalação: Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 
Procurar ajuda médica imediatamente. Se necessário, realizar respiração artificial. 
Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário. 

4.4 Ingestão: Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 
nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 

5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade: Líquido combustível definido pela Norma de Comunicação de    
    Perigos (HCS, E.U.A). Ponto de Inflamação: 67-70°C. 

 
5.2 Meios de Extinção Apropriados: Dióxido de carbono, pó químico seco, espuma. 
 
5.3 Instruções para o Combate a Incêndio: 
    Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração   
    autônomo com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o  
    vento, evitando assim os vapores perigosos e produtos de decomposição  
    tóxicos. Descontaminar ou descartar qualquer vestimenta que possa conter  
    resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
6.1 Precauções pessoais:  Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente: Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro material 

absorvente. e colocar em recipientes para descarte posterior. Remover recipientes 
da área do derramamento. 

 
7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio: Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. Manter 

afastado de calor e chamas. 
7.2 Armazenamento:  Manter recipientes bem fechados. Armazenar em local fresco e seco.   
    Manter afastado de agentes oxidantes fortes. Armazenar afastado de substâncias  

incompatíveis (metais, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes oxidantes).
   

7.3 Uso(s) específico(s):  Não há informações 
 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
8.1. 8.1 Valores de limites de exposição:  
 Componentes    OSHA:PEL     ACGIH:TLV  
 Gás carbônico     3,5mg/m

3       
3,5mg/m

3
 

 
8.2 Controles de exposição:  Providenciar exaustores gerais e/ou locais. 
Controles de Exposição Ocupacional: Funcionários devem usar óculos de segurança herméticos para  
     produtos químicos e protetor facial para prevenir contato com o  
     produto. Manter instalações de lavagem de emergência disponíveis  
     nos locais onde os olhos e/ou pele dos funcionários possam ser  
     expostos a essa substância. O empregador deve manter lavador de  
     olhos e chuveiro de emergência disponível na área de trabalho em  
     caso de emergência. 
 
Proteção dos olhos:   O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e  
     equipamento para prevenir repetido ou prolongado contato da pele  
     com a substância. 
 
Proteção da pele:    O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato  
     com esta substância. Durante emergência ou outras situações em  
     que o limite de exposição possa ser excedido, use um equipamento  
     de respiração autônomo com pressão positiva aprovado ou linha de  
     ar de pressão positiva com fornecimento de ar autônomo auxiliar. 
 
Proteção das mãos:   Proteção respiratória: 
Controle de exposição ambiental:     Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
9.1 Informações Gerais 
Aparência:                                                             Líquido Preto 
Odor:                                                                      Odor característico 
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9.2 Informações relevantes à saúde, segurança e ao meio ambiente 
pH:                                                               Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)   Não há dados disponíveis 
Ponto de Inflamação                     67-70°C 
Ponto de ignição (°C)                                           Não há dados disponíveis 
Limites de flamabilidade(vol-%)                         Não há dados disponíveis 
Gravidade específica (água=1) (g/cm

3
, 20°C) Aproximadamente 1,0 

Propriedades explosivas:      Não há dados disponíveis 
Propriedades oxidativas:   Não há dados disponíveis 
Pressão do vapor:   Não há dados disponíveis 
Solubilidade    Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)  Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água: Não há dados disponíveis 
Viscosidade:    6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão    Não há dados disponíveis 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1) Não há dados disponíveis 
Densidade de Vapor (AR=1)  >1 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:    Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:  Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Materiais incompatíveis:   Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais   
     livres, agentes oxidantes.Produtos de decomposição perigosos:   
     Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de   
     nitrogênio, gases/vapores tóxicos. 
Polimerização perigosa:   Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade: 
Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto) 
  LD50 (oral-rato)             400μL/kg 
  LD50 (pele-coelho) 250μL/kg 
  LC50 (pele-rato)                    500ppm/4horas 
Status carcinogênico: 
 A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica o negro de fumo como Grupo  2B 
(Possivelmente cancerígeno ao homem) e a tinta para a impressora como Grupo3 (Não  classificável como cancerígeno 
ao homem). 
Efeitos à Saúde (Agudos):    Não há dados disponíveis 
Mutagenicidade:    Não há dados disponíveis 
Efeitos à Saúde (Crônicos):  Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou dermatite. 
 
Irritação dos olhos 
EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos tecidos 
conjuntivos e córneas. Não foram registradas respostas a estímulos na íris 1, 48, 72 horas e 1 semana após o 
tratamento; o efeito na íris só pode ser quantificado 24 horas após a aplicação na cobaia, devido ao inchaço inicial do 
tecido conjuntivo e da membrana nictitante. Os efeitos foram reversíveis uma semana após a aplicação.  Em conclusão, 
de acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R36” Irritante para os 
olhos. <As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 405(24 de Abril 

de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 
 
Irritação da pele: 
De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R38” Irritante para a pele. 
De acordo com o sistema de classificação baseado no esquema desenvolvido por Draze(1959), EUV-BK,YE,CY,MG,GL 
MIX é um “irritante médio”. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de Abril de 
2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 
 
 
Sensibilizador à pele:                              Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade:  
 De acordo com dados referentes a Fósfina derivados de óxido.      
  Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)   LC50 10-100mg/l. 
  Toxicidade aguda para dáfnia (48h)    EC50 10-100mg/l. 
  Toxicidade aguda para bactérias     >500mg/l.  
  Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)   EC50 10-100mg/l. 
12.2 Mobilidade:        Não há dados disponíveis 
12.3 Persistência e degradabilidade:     Não há dados disponíveis  
12.4 Potencial Bioacumulativo:      Não há dados disponíveis  
12.5 Resultados da avaliação PBT (persistente bioacumulativo tóxico)  Não há dados disponíveis  
12.6 Outros efeitos adversos:      Não há dados disponíveis 
13. Considerações sobre Disposição 
 Método de disposição:    Incineração é recomendada.A disposição de resíduos deve ser feita 
      de acordo com a legislação local, estadual e nacional em vigor. 
14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe da ONU Número  Prática de Transporte de Grupo de Empacotamento  
Não aplicável 
Não aplicável 
Não aplicável 
Toda prática de transporte deve ser feita de acordo com a lei e resoluções vigentes. Evite contato direto com luz solar 
e/ou calor. 
15. Regulamentações 
Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou região deve ser examinada pelo responsável 
local. 
Informação para os EUA 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 
Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
Este produto contém um ingrediente que é regulado pela Regra de Novo Uso Significativo da TSCA (SNUR) 
prescrita 40 CFR 721.9664; 
Este produto esta sujeito a requerimento de notificação de exportação da TSCA prescrita 40 CFR 707.60. 
SARA Título III: 
Proposição 65 da Califórnia: Não aplicável  
Classificado como perigoso pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA) de acordo com a 29 
CFR 1910.1200:   Carbon Black 
 
Informação da UE: 
Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC 

Não regulada Não Regulada Negro de Fumo   Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança: 
R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
S 21 Não usar quando fumar. 
S 24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. 
S 37 Usar luvas adequadas. 
S 39 Usar proteção para os olhos e rosto. 
S 41 Em caso de incêndio e /ou explosão não respire os gases tóxicos. 
 
 
 
 
 
 

5/6 



ROLAND                                     EUV-BK 

Outubro de 2009 
 
 
 
16. Outras Informações 
Lista de frases de Risco relevantes:  R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 

R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
1.1. Identificação da preparação:   ECO-UV, EUV-YE 
1.2.  Uso da substância/preparação:  Impressão a jato de tinta 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
Endereço: Rua San Jose, 780 

 06715-862 Cotia – SP 

 Brasil 

Fone: 011-4615-5666 
Fax: 011-4615-5697 
Revisão: Outubro 2009 

Endereço de e-mail:  
1.4. Telefone de emergência: 
 
2. Identificação de Perigos 
 
2.1 Visão geral de emergência: Aviso legal 
 
Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. Em caso de contato, causa irritação 
dos olhos e pele e dermatite. Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
 
Contato com os olhos:  Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias. 
 
Contato com a pele: Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
 
Inalação: Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento de materiais ou pela 

exposição prolongada em áreas ou espaços confinados, podem irritar o nariz, garganta/trato 
respiratório. 

 
Ingestão:  Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (cor dispersão) 

Componentes da Tinta Número 
CAS 

Número 
EC 

Número de registro 
da UE 

% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 

da UE 

Observaç
ões 

Resinas sintéticas Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0.5-5 - - - 

Amina acrilada sinergística Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-
9 

Não disponível no 
momento 

20-30 Xi R36/38 
R43 

- 

Niquel, metais e compostos 
insolúveis 

68511- 
62-6 

270-944-
8 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-45 - - - 

Outros monômeros fotossensíveis Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

15-30 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros iniciadores de polimerização Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Outros Segredo 
Industria

l 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

4. Medidas de Primeiros-Socorros 
4.1 Contato com os Olhos:                 Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, levantando as  

pálpebras ocasionalmente,até que o produto químico tenha sido eliminado (pelo 
menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.2 Contato com a Pele:   Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente. Lavar com sabão  
ou detergente com água em abundância até que o produto químico tenha sido 
eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, seguir as seguintes 
instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar demais, com 
bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.3 Inalação:   Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 
4.4 Ingestão:   Procurar ajuda médica imediatamente.Se necessário, realizar respiração artificial 
    Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário. 

Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 
nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 

5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade: Líquido combustível definido pela Norma de Comunicação de Perigos (HCS, E.U.A). 
    Ponto de Inflamação: 67-70°C. 
5.2 Meios de Extinção Apropriados: Dióxido de corbono, pó químico seco, espuma. 
5.3 Instruções para o Combate a Incêndio: Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração 

autônomo com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o 
vento, evitando assim os vapores perigosos produtos de decomposição 
tóxicos. Descontaminar ou descartar qualquer vestimenta que possa conter 
resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
6.1 Precauções pessoais:  Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente: Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro material 

absorvente e colocar em recipientes para posterior descarte. Remover recipientes 
da área do derramamento. 

7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio:   Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. 
7.2 Armazenamento: Manter afastado de calor e chamas. Manter recipientes bem fechados. Armazenar 

em local fresco e seco. Manter afastado de agentes. oxidantes fortes. Armazenar 
afastado de substância incompatíveis (metais, aminas,Iniciadores de radicais livres, 
agentes oxidants). 

7.3 Uso(s) específico(s):  Não há informações 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
 
8.1. 8.1 Limites de exposição ocupacional: 
 Valor limite: componentes     OSHA:PEL  ACGIH:TLV  
Níquel, metais e compostos insolúveis (como o Niquel):  1mg/m

3  
0,2mg/m

3 
 
8.2 Controles de Exposição: 
Controles de Exposição Ocupacional:  Proteção dos olhos. Providenciar exaustores gerais e/ou locais.Funcionários 

devem usar óculos de segurança herméticos para produtos químicos e 
protetor facial para prevenir contato com este produto. Manter instalações 
de lavagem de emergência disponíveis nos locais onde os olhos e/ou pele 
dos funcionários possam ser expostos a esta substância. O empregador 
deve manter lavador de olhos e chuveiro de emergência disponível na área 
de trabalho em caso de emergência. 

Proteção da pele:  O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e 
equipamento para prevenir repetido ou prolongado contato da pele com a 
substância. 

Proteção das mãos: O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato com 
esta substância. 

Proteção respiratória:  Durante emergência ou outras situações em que o limite de exposição 
possa ser excedido, usar um equipamento de respiração autônomo com 
pressão positiva aprovado ou linha de ar de pressão positiva com 
fornecimento de ar autônomo auxiliar. 

Controle de exposição ambiental:  Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
9.1 Informações Gerais 
Aparência:                                                             Liquido Amarelo 
Odor:                                                                      Odor característico 
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9.2 Informações relevantes quanto à saúde, segurança e o meio ambiente 
pH:      Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)                         Não há dados disponíveis. 
Ponto de Inflamação                            67-70°C 
Ponto de ignição (°C)                            Não há dados disponíveis. 
Limites de flamabilidade(vol-%)         Não há dados disponíveis 
Gravidade específica (água=1) (g/cm

3
, 20°C)  Aproximadamente 1,0. 

Propriedades explosivas:                                    Não há dados disponíveis. 
Propriedades oxidativas:                                    Não há dados disponíveis. 
Pressão do Vapor:                                                Não há dados disponíveis. 
Solubilidade                                                           Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)                  Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:         Não há dados disponíveis. 
Viscosidade:                                                           6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão                                                      Não há dados disponíveis 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1)       Não há dados disponíveis 
Densidade de Vapor (AR=1)                                >1 
 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:     Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:   Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Incompatibilidade:                                Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes 

oxidantes. 
Produtos de decomposição perigosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 
gases/vapores tóxicos. Polímerização  
perigosa:                   Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade:   Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto)  

LD50 ( oral-rato)   400μL/kg 
LD50 (pele-coelho)                250μL/kg 
LC50 (pele-rato)                     500ppm/4horas 

  
Status carcinogênico: 

A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica os compostos de Níquel como Grupo 2B 
(Cancerígeno ao homem) e a tinta para a impressora como Grupo3 (Não classificável como cancerígeno para 
humanos.  

Efeitos Imediatos à Saúde (Agudos):                Não há dados disponíveis. 
Mutagenicidade:                                  Não há dados disponíveis. 
Efeitos Tardios à Saúde (crônicos):                  Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou  

dermatite. 
Irritação dos olhos 

EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos 
tecidos conjuntivos e córneas. Não foram registradas respostas a estímulos na íris 1, 48, 72 horas e 1 semana após o 
tratamento, o efeito na íris só pode ser quantificado 24 horas após a aplicação na cobaia, devido ao inchaço inicial do 
tecido conjuntivo e da membrana nictitante. Os efeitos foram reversos uma semana após a aplicação.  Em conclusão, de 
acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R36” Irritante para os olhos. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 405(24 de Abril de 
2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, e os Princípios das GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 
Irritação da pele: 

De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R38” Irritante para 
a pele. De acordo com o sistema de classificação baseado no esquema desenvolvido por Draze(1959), EUV-
BK,YE,CY,MG,GL MIX é um “irritante médio”. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de Abril de 
2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 
Sensibilizador à pele:                              Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade:  
De acordo com dados referentes a Fósfina derivados de óxido. 

Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)   LC50 10-100mg/l 
Toxicidade aguda para dáfnia (48h)    EC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para bactérias     >500mg/l. 
Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)   EC50 10-100mg/l 

12.2 Mobilidade:       Não há dados disponíveis 
12.3 Persistência e degradabilidade:    Não há dados disponíveis 
12.4 Potencial Bioacumulativo:     Não há dados disponíveis 
12.5 Resultados da avaliação PBT      Não há dados disponíveis 
12.6 Outros efeitos adversos:     Não há dados disponíveis 
 13. Considerações sobre Disposição 

Método de disposição: Incineração é recomendada. A disposição de resíduos deve ser feita de acordo 
com a legislação local, estadual e nacional em vigor. 

14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe       Não aplicável 
ONU Número      Não aplicável 
Grupo de Empacotamento     Não aplicável 

Prática de Transporte Toda prática de transporte deve ser feita de 

acordo com a lei e resoluções vigentes. Evite 
contato direto com luz solar e/ou calor. 

15. Regulamentações 
Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou região deve ser examinada pelo 
responsável local. 

Informação para os EUA 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 

Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
Este produto contém um ingrediente que é regulado pela Regra de Novo Uso Significativo da TSCA (SNUR) 
prescrita 40 CFR 721.9664; 
Este produto esta sujeito a requerimento de notificação de exportação da TSCA prescrita 40 CFR 707.60. 

SARA Título III: 
Sujeito aos requerimentos de informação da seção 313 do TítuloIII da Emenda Superfund e do Ato de 
Reautorização de 1986 e do 40 CFR Parte 372. 
Compostos de Níquel (Níquel, metais e compostos insolúveis) 

Proposição 65 da Califórnia:             Compostos de Níquel (Níquel, metais e compostos insolúveis) 
AVISO: Este produto contém um produto químico conhecido no Estado da Califórnia 
que causa câncer. 

Classificado como perigoso pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA) de acordo com a 29 
CFR 1910.1200:     Compostos de Níquel (Níquel, metais e compostos insolúveis) 
 
Informação da UE: 

Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC      Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança: 

R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 

 S 21 Não usar quando fumar. 
S 24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. 
S 37 Usar luvas adequadas. 
S 39 Usar proteção para os olhos e rosto. 
S 41 Em caso de incêndio e /ou explosão não respire os gases tóxicos. 
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16. Outras Informações 

Lista de frases de Risco relevantes:               R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 

 
 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
 
1.1. Identificação da preparação: ECO-UV, EUV-CY 
 
1.2.  Uso da substância/preparação: Impressão a jato de tinta 
 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
Endereço: Rua San Jose, 780 

 06715-862 Cotia – SP 

 Brasil 

Fone: 011-4615-5666 
Fax: 011-4615-5697 
Revisão: Outubro 2009 

Endereço de e-mail:  
 
1.4. Telefone de emergência: 
 
2. Identificação de Perigos 
2.1 Visão geral de emergência: aviso legal 
Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. Em caso de contato, causa irritação 
dos olhos e pele e dermatite. Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 
 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
 
Contato com os olhos:   Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias. 
Contato com a pele:    Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
Inalação: Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento de 

materiais ou pela exposição prolongada em áreas ou espaços confinados , 
podem irritar o nariz, garganta/trato respiratório. 

 
Ingestão:    Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (cor dispersão) 
Componentes da Tinta Número 

CAS 
Número 

EC 
Número de registro 

da UE 
% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 

da UE 

Observaç
ões 

Ftalocianina de cobre azul 147-14-8 205-685-
1 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Resinas sintéticas Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0.5-5 - - - 

Amina acrilada sinergística Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-
9 

Não disponível no 
momento 

20-30 Xi R36/38 
R43 

- 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-45 - - - 

Outros monômeros fotossensíveis Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

15-30 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros iniciadores de polimerização Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Outros Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
4.1 Contato com os Olhos:   Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, levantando as  

pálpebras ocasionalmente, até que o produto químico tenha sido eliminado (pelo 
menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.2 Contato com a Pele: Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente. Lavar com sabão 
ou detergente com água em abundância até que o produto químico tenha sido 
eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, seguir as seguintes 
instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar demais, com 
bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.3 Inalação:   Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 
Procurar ajuda médica imediatamente. Se necessário, realizar respiração artificial. 

    Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário 
4.4 Ingestão: Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 

nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade:  Liquido combustível definido pela Norma de Comunicação de Perigos (HCS, E.U.A). 

Ponto de Inflamação: 67-70°C. 
5.2 Meios de Extinção Apropriados:  Dióxido de corbono, pó químico seco, espuma. 
5.3 Instruções para o Combate a Incêndio: Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração 

autônomo com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o 
vento, evitando assim os vapores perigosos produtos de decomposição 
tóxicos. Descontaminar ou descartar qualquer vestimenta que possa conter 
resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
6.1 Precauções pessoais:   Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente:  Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro 

material absorvente e colocar em recipientes para posterior descarte. 
Remover recipientes da área do derramamento. 

7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio:    Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. 
7.2 Armazenamento: Manter afastado de calor e chamas. Manter recipientes bem fechados. 

Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de agentes. oxidantes 
fortes. Armazenar afastado de substância incompatíveis (metais, aminas, 
Iniciadores de radicais livres, agentes oxidants). 

7.3 Uso(s) específico(s):  Não há informações 
 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
8.1. 8.1 Limites de exposição ocupacional –  
Valor limite: componentes   OSHA:PEL   ACGIH:TVL 
Nenhum 
 
8.2 Controles de Exposição:  Providenciar exaustores gerais e/ou locais. 
8.2 Controles de Exposição Ocupacional:  Funcionários devem usar óculos de segurança herméticos para produtos 

químicos e protetor facial para prevenir contato com este produto. Manter 
instalações de lavagem de emergência disponíveis nos locais onde os olhos 
e/ou pele dos funcionários possam ser expostos a esta substância.  

 
Proteção dos olhos:   O empregador deve manter lavador de olhos e chuveiro de emergência 

disponível na área de trabalho em caso de emergência. 
 
Proteção da pele: O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e 

equipamento para prevenir repetido ou prolongado contato da pele com a 
substância. 

Proteção das mãos:   O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato com 
esta substância. 
Proteção respiratória: Durante emergência ou outras situações em que o limite de exposição 

possa ser excedido, usar um equipamento de respiração autônomo com 
pressão positiva aprovado ou linha de ar de pressão positiva com 
fornecimento de ar autônomo auxiliar. 

Controle de exposição ambiental:    Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
 
9.1 Informações Gerais 
Aparência:     Liquido cor Ciano 
Odor:      Odor característico 
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9.2 Informações relevantes quanto à saúde, segurança e o meio ambiente 
pH:      Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)    Não há dados disponíveis. 
Ponto de Inflamação    67-70°C 
Ponto de ignição (°C)    Não há dados disponíveis. 
Limites de flamabilidade(vol-%)   Não há dados disponíveis 
Gravidade específica (água=1) (g/cm

3
, 20°C)  Aproximadamente 1,0. 

Propriedades explosivas:    Não há dados disponíveis. 
Propriedades oxidativas:    Não há dados disponíveis. 
Pressão do Vapor:                                                               Não há dados disponíveis. 
Solubilidade     Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)                                 Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:                        Não há dados disponíveis. 
Viscosidade:                                                                        6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão                                                               Não há dados disponíveis 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1)                  Não há dados disponíveis 
Densidade de Vapor (AR=1)                                         >1 
 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:     Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:               Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Incompatibilidade:                                 Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes oxidantes. 
Produtos de decomposição perigosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 

gases/vapores tóxicos.  
Polímerização perigosa:                Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade: 
Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto)  
LD50 ( oral-rato)      400μL/kg 
LD50 (pele-coelho)                250μL/kg 
LC50 (pele-rato)                     500ppm/4horas 
Status carcinogênico: 

A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica a tinta de impressão como Grupo 3 
(Classificável como não cancerígeno ao homem),  
Efeitos Imediatos à Saúde (Agudos):                Não há dados disponíveis. 
Mutagenicidade:                                  Não há dados disponíveis. 
Efeitos Tardios à Saúde (crônicos):                  Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou  

dermatite. 
Irritação dos olhos: 

EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos 
tecidos conjuntivos e córneas. Não foram registradas respostas a estímulos na íris 1, 48, 72 horas e 1 semana 
após o tratamento, o efeito na íris só pode ser quantificado 24 horas após a aplicação na cobaia, devido ao 
inchaço inicial do tecido conjuntivo e da membrana nictitante. Os efeitos foram reversos uma semana após a 
aplicação.  Em conclusão, de acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado 
como “R36” Irritante para os olhos. <As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste 

de Produtos Químicos Número 405(24 de Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, e os Princípios das GLP (Boas Práticas 
de Laboratório)> 

Irritação da pele: 
De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R38” Irritante para 
a pele. De acordo com o sistema de classificação baseado no esquema desenvolvido por Draze(1959), EUV-
BK,YE,CY,MG,GL MIX é um “irritante médio”. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de 
Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 

Sensibilizador à pele:                              Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade:  
De acordo com dados referentes à Fósfina derivados de óxido 
Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)  LC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para dáfnia (48h)    EC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para bactérias     >500mg/l. 
Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)   EC50 10-100mg/l 
 
12.2 Mobilidade:      Não há dados disponíveis 
12.3 Persistência e degradabilidade:   Não há dados disponíveis 
12.4 Potencial Bioacumulativo:    Não há dados disponíveis 
12.5 Resultados da avaliação PBT  
(persistente bioacumulativo tóxico):   Não há dados disponíveis   
12.6 Outros efeitos adversos:    Não há dados disponíveis 
 
13. Considerações sobre Disposição 
Método de disposição:  Incineração é recomendada. A disposição de resíduos deve ser feita de 

acordo com a legislação local, estadual e nacional em vigor. 
14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe    Não aplicável 
ONU Número     Não aplicável 
Grupo de Empacotamento   Não aplicável 
Prática de Transporte    Toda prática de transporte deve ser feita de acordo com a lei e  

resoluções vigentes. Evite contato direto com luz solar e/ou calor. 
15. Regulamentações 

Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou região deve ser examinada pelo 
responsável local. 

 
Informação para os EUA: 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 

Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
Este produto contém um ingrediente que é regulado pela Regra de Novo Uso Significativo da TSCA (SNUR) 
prescrita 40 CFR 721.9664. 
Este produto esta sujeito a requerimento de notificação de exportação da TSCA prescrita 40 CFR 707.60. 

 
SARA Título III:  
Proposição 65 da Califórnia: Não regulado Não regulado 
 
Informação da UE: 

Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC      Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança: 
R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
S 21 Não usar quando fumar. 
S 24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. 
S 37 Usar luvas adequadas. 
S 39 Usar proteção para os olhos e rosto. 
S 41 Em caso de incêndio e /ou explosão não respire os gases tóxicos. 
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16. Outras Informações 

Lista de frases de Risco relevantes:  R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 

 
 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
1.1. Identificação da preparação: ECO-UV, EUV-MG 
1.2.  Uso da substância/preparação: Impressão a jato de tinta 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
Endereço: Rua San Jose, 780 

 06715-862 Cotia – SP 

 Brasil 

Fone: 011-4615-5666 
Fax: 011-4615-5697 
Revisão: Outubro 2009 

Endereço de e-mail:  
1.4. Telefone de emergência: 
 
2. Identificação de Perigos 
2.1 Visão geral de emergência: aviso legal 

Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. Em caso de contato, causa 
irritação dos olhos e pele e dermatite. Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 

 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
 
Contato com os olhos:  Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias. 
 
Contato com a pele: Inalação: Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
 
Ingestão: Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento de materiais 

ou pela exposição prolongada em áreas ou espaços confinados, podem irritar o 
nariz, garganta/trato respiratório. 
Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (cor dispersão) 
Componentes da Tinta Número 

CAS 
Número 
EC 

Número de registro 
da UE 

% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 
da UE 

Observaç
ões 

Pigmento vermelho Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Resinas sintéticas Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0.5-5 - - - 

Amina acrilada sinergística Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-
9 

Não disponível no 
momento 

5-10 Xi R36/38 
R43 

- 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-45 - - - 

Outros monômeros fotossensíveis Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

15-30 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros iniciadores de polimerização Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

1-5 - - - 

Outros Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
4.1 Contato com os Olhos:  Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, ocasionalmente  

levantando as pálpebras superiores e inferiores ocasionalmente até que o produto 
químico tenha sido eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica 
imediatamente. 

 
4.2 Contato com a Pele: Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente. Lavar com sabão 

ou detergente com água em abundância até que o produto químico tenha sido 
eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, seguir as seguintes 
instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar demais, com 
bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

 
4.3 Inalação:   Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 

Procurar ajuda médica imediatamente. 
Se necessário, realizar respiração artificial. 
Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário. 

4.4 Ingestão: Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 
nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 

5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade:  Liquido combustível definido pela Norma de Comunicação de Perigos (HCS, E.U.A). 

Ponto de Inflamação: 67-70°C. 
5.2 Meios de Extinção Apropriados: Dióxido de corbono, pó químico seco, espuma. 
5.3 Instruções para o Combate a Incêndio: Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração 

autônomo com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o 
vento, evitando assim os vapores perigosos produtos de decomposição 
tóxicos. Descontaminar ou descartar qualquer vestimenta que possa conter 
resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
 
6.1 Precauções pessoais:  Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente: Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro material 

absorvente. e colocar em recipientes para posterior descarte. Remover recipientes 
da área do derramamento. 

7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio:   Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. 

Manter afastado de calor e chamas. 
 
7.2 Armazenamento: Manter recipientes bem fechados. Armazenar em local fresco e seco. Manter 

afastado de agentes. 
oxidantes fortes. Armazenar afastado de substâncias incompatíveis 
(metais, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes oxidantes.). 

7.3 Uso(s) específico(s):  Não há informações 
 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
8.1. 8.1 Limites de exposição ocupacional – Valor limite:  
componentes    OSHA:PEL   ACGIH:TVL 
Nenhum 
 
8.2 Controles de Exposição: 
8.2 Controles de Exposição Ocupacional:  Providenciar exaustores gerais e/ou locais. 
Proteção dos olhos: Funcionários devem usar óculos de segurança herméticos para produtos 

químicos e protetor facial para prevenir contato com este produto. Manter 
instalações de lavagem de emergência disponíveis nos locais onde os olhos 
e/ou pele dos funcionários possam ser expostos a esta substância. O 
empregador deve manter lavador de olhos e chuveiro de emergência 
disponível na área de trabalho em caso de emergência. 

Proteção da pele: O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e 
equipamento para prevenir repetido ou prolongado contato da pele com a 
substância. 

Proteção das mãos:  O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato com 
esta substância. 

Proteção respiratória: Durante emergência ou outras situações em que o limite de exposição 
possa ser excedido, usar um equipamento de respiração autônomo com 
pressão positiva aprovado ou linha de ar de pressão positiva com 
fornecimento de ar autônomo auxiliar. 

Controle de exposição ambiental:     Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
 
9.1 Informação Geral sobre a  
 
Aparência:     Liquido Cor Magenta 
Odor:     Odor Característico 
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9.2 Informações relevantes quanto à saúde, segurança e o meio ambiente 

pH:                                                                                Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)                                               Não há dados disponíveis. 
Ponto de Inflamação                                                  67-70°C 
Ponto de ignição (°C)                                                  Não há dados disponíveis. 
Limites de flamabilidade(vol-%)                               Não há dados disponíveis 
Gravidade específica (água=1) (g/cm

3
, 20°C)         Aproximadamente 1,0. 

Propriedades explosivas:                                           Não há dados disponíveis. 
Propriedades oxidativas:                                            Não há dados disponíveis. 
Pressão do Vapor:                                                        Não há dados disponíveis. 
Solubilidade                                                                   Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)                          Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:                 Não há dados disponíveis. 
Viscosidade:                                                                   6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão                                                              Não há dados disponíveis 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1)              Não há dados disponíveis 
Densidade de Vapor (AR=1)                                        >1 

 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:                                          Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:              Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Incompatibilidade:                               Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes oxidantes. 

Produtos de decomposição perigosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 
gases/vapores tóxicos.  

Polímerização perigosa:                 Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
 
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade: 
Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto)  
LD50 ( oral-rato)        400μL/kg 
LD50 (pele-coelho)                    250μL/kg 
LC50 (pele-rato)                       500ppm/4horas 
Status carcinogênico: 

A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica a tinta de impressão como Grupo 3 
(Classificável como não cancerígeno ao homem),  
Efeitos Imediatos à Saúde (Agudos):               Não há dados disponíveis. 
Mutagenicidade:                                  Não há dados disponíveis. 
Efeitos Tardios à Saúde (crônicos):                  Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou  

dermatite. 
Irritação dos olhos 

EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos 
tecidos conjuntivos e córneas. Não foram registradas respostas a estímulos na íris 1, 48, 72 horas e 1 semana 
após o tratamento, o efeito na íris só pode ser quantificado 24 horas após a aplicação na cobaia, devido ao 
inchaço inicial do tecido conjuntivo e da membrana nictitante. Os efeitos foram reversos uma semana após a 
aplicação.  Em conclusão, de acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado 
como “R36” Irritante para os olhos. <As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste 

de Produtos Químicos Número 405(24 de Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, e os Princípios das GLP (Boas Práticas 
de Laboratório)> 

Irritação da pele: 
De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R38” Irritante para 
a pele. De acordo com o sistema de classificação baseado no esquema desenvolvido por Draze(1959), EUV-
BK,YE,CY,MG,GL MIX é um “irritante médio”. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de 
Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 

Sensibilizador à pele:                              Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade:  
De acordo com dados referentes à Fósfina derivados de óxido 

Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)  LC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para dáfnia (48h)   EC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para bactérias    >500mg/l. 
Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)  EC50 10-100mg/l 
 

 
12.2 Mobilidade:       Não há dados disponíveis 
12.3 Persistência e degradabilidade:    Não há dados disponíveis 
12.4 Potencial Bioacumulativo:     Não há dados disponíveis 
12.5 Resultados da avaliação PBT (persistente bioacumulativo tóxico): Não há dados disponíveis 
12.6 Outros efeitos adversos:     Não há dados disponíveis 
 
13. Considerações sobre Disposição 
Método de disposição: Incineração é recomendada. A disposição de resíduos deve ser feita de acordo com a legislação  

          local, estadual e nacional em vigor. 
14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe     Não aplicável 
ONU Número     Não aplicável 
Grupo de Empacotamento   Não aplicável 
Prática de Transporte   Toda prática de transporte deve ser feita de acordo com a lei e  

resoluções vigentes. Evite contato direto com luz solar e/ou calor. 
15. Regulamentações 

Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou 
região deve ser examinada pelo responsável local. 

Informação para os EUA: 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 

Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
Este produto contém um ingrediente que é regulado pela Regra de Novo Uso Significativo da TSCA (SNUR) 
prescrita 40 CFR 721.9664. 
Este produto esta sujeito a requerimento de notificação de exportação da TSCA prescrita 40 CFR 707.60. 

 
SARA Título III:    Não regulado 
Proposição 65 da Califórnia:  Não regulado 
 
Informação da UE: 

Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC      Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança: 

R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
S 21 Não usar quando fumar. 
S 24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. 
S 37 Usar luvas adequadas. 
S 39 Usar proteção para os olhos e rosto. 
S 41 Em caso de incêndio e /ou explosão não respire os gases tóxicos. 
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16. Outras Informações 

Lista de frases de Risco relevantes:                 R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 

 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
1.1. Identificação da preparação: ECO-UV, EUV-WH 
1.2.  Uso da substância/preparação: Impressão a jato de tinta 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
Endereço: Rua San Jose, 780 

 06715-862 Cotia – SP 

 Brasil 

Fone: 011-4615-5666 
Fax: 011-4615-5697 
Revisão: Outubro 2009 

Endereço de e-mail:  
1.4. Telefone de emergência: 
 
2. Identificação de Perigos 
 
2.1 Visão geral de emergência: aviso legal 

Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. Em caso de contato, causa 
irritação dos olhos e pele e dermatite. Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 

 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
Contato com os olhos:  Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias. 
Contato com a pele:  Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
Inalação:   Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento de materiais  

ou pela exposição prolongada em áreas ou espaços confinados, podem irritar o 
nariz, garganta/trato respiratório. 

Ingestão:   Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (cor dispersão) 

Componentes da Tinta Número 
CAS 

Número 
EC 

Número de registro 
da UE 

% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 

da UE 

Observa
ções 

Resinas sintéticas Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0.5-5 - - - 

(1-metil-1,2-etanedil) 
bis[oxi(metil-2,1-etanedil)] 
diacrilato 

42978-
66-5 

256-032- 
2 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi, N R36/37/3
8 

R43 
R51/53 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-
9 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

Dióxido de Titânio 13463-
67-7 

236-675- 
5 

Não disponível no 
momento 

10-20 - - - 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-40 - - - 

Outros monômeros fotossensíveis Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-5 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
4.1 Contato com os Olhos: Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, ocasionalmente 

levantando as pálpebras superiores e inferiores ocasionalmente até que o produto 
químico tenha sido eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica 
imediatamente. 

4.2 Contato com a Pele: Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente. Lavar com sabão 
ou detergente com água em abundância até que o produto químico tenha sido 
eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, seguir as seguintes 
instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar demais, com 
bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

4.3 Inalação:   Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 
Procurar ajuda médica imediatamente. 
Se necessário, realizar respiração artificial. 
Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário. 

4.4 Ingestão: Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 
nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade: Liquido combustível definido pela Norma de Comunicação de Perigos (HCS, E.U.A). 

Ponto de Inflamação: 66°C. 
5.2 Meios de Extinção Apropriados: Dióxido de corbono, pó químico seco, espuma. 
5.3 Instruções para o Combate  

a Incêndio: Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração autônomo 
com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o vento, evitando assim 
os vapores perigosos produtos de decomposição tóxicos. Descontaminar ou 
descartar qualquer vestimenta que possa conter resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
6.1 Precauções pessoais:   Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente:  Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro 

material absorvente e colocar em recipientes para posterior descarte. 
Remover recipientes da área do derramamento. 

7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio: Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. 

Manter afastado de calor e chamas. Manter recipientes bem fechados. 
Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de agentes oxidantes 
fortes. 

7.2 Armazenamento: Armazenar afastado de substâncias incompatíveis (metais, aminas, 
iniciadores de radicais livres, agentes oxidantes.). 

7.3 Uso(s) específico(s):   Não há informações 
 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
8.1. 8.1 Limites de exposição ocupacional – Valor limite:  
componentes     OSHA:PEL  ACGIH:TLV 
Dióxido de Titânio   15mg/m

3
 *  10mg/m

3 
     *para pó total 
  
8.2 Controles de Exposição:  Providenciar exaustores gerais e/ou locais. 
8.2 Controles de Exposição Ocupacional: Funcionários devem usar óculos de segurança herméticos para produtos 

químicos e protetor facial para prevenir conato com o produto.  
Proteção dos olhos: Manter instalações de lavagem de emergência disponíveis nos locais onde 

os olhos e/ou pele dos funcionários possam ser expostos a esta substância 
O empregador deve manter lavador de olhos e chuveiro de emergência 
disponível na área de trabalho em caso de emergência. 

Proteção da pele: O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e 
equipamento para prevenir repetido ou prolongado contato da pele com a 
substância. 

Proteção das mãos: O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato com 
esta substância 

Proteção respiratória: Durante emergência ou outras situações em que o limite de exposição 
possa ser excedido, usar um equipamento de respiração autônomo com 
pressão positiva aprovado ou linha de ar de pressão positiva com 
fornecimento de ar autônomo auxiliar. 

Controle de exposição ambiental:  Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
9.1 Informação Geral: 

Aparência:    Liquido Cor Branca  
Odor:    Odor Característico 
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9.2 Informação importantes sobre  a saúde, segurança e o meio ambiente. 
 
pH:        Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)       Não há dados disponíveis. 
Ponto de Inflamação (°C)       66°C. 
Temperatura de ignição (°C)      Não há dados disponíveis. 
Limites de Flamabilidade (vol-%)      Não há dados disponíveis.   
Gravidade Específica (água=1) (g/cm3, 20(g/cm3 °C)    Aproximadamente 1,2 
Propriedades explosivas:       Não há dados disponíveis. 
Propriedades oxidativas:       Não há dados disponíveis.  
Pressão do Vapor:       Não há dados disponíveis. 
Solubilidade:       Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)     Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:     Não há dados disponíveis. 
Viscosidade:        6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão:       Não há dados disponíveis. 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1)     Não há dados disponíveis. 
Desidade de Vapor (AR=1)      >1 
 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:                                          Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:                          Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Incompatibilidade:                                Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes 

oxidantes. 
Produtos de decomposição perigosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio,  
     gases/vapores tóxicos.  
Polímerização perigosa:                 Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
 
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade: 

Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto)  
LD50 ( oral-rato)      400μL/kg 
LD50 (pele-coelho)                250μL/kg 
LC50 (pele-rato)                     500ppm/4horas 

 
Status carcinogênico: 

A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica o Dióxido de Titânio como Grupo 2B 
(Possivelmente cancerígeno ao homem) e a tinta para a impressora 
Como Grupo3 (Não classificável como cancerígeno para humanos).  

Perigos imediatos à Saúde (Agudos):               Não há dados disponíveis. 
Mutagenicidade:    Não há dados disponíveis. 
Efeitos Tardios à Saúde (crônicos):                   Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou ermatite. 
Irritação dos olhos 

EUV-WH aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos tecidos conjuntivos e 
córneas.Discretas áreas opacas na cavidade anterior ainda eram observáveis no final do período de observação 
de 21 dias. Assim concluindo, de  acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-WH deve ser classificado como "R41” 
Risco de dano grave ao olhos. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 405(24 de 
Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, > 
 e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório) 

Irritação da pele: 
De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-WH deve ser classificado como “R38” Irritante para a pele. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de 
Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400,> 
 e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório) 

Sensibilizador à pele:                              Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade: 
De acordo com dados referentes a derivados de óxido de Fósfina: 
Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)     LC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para dáfnia (48h)                        EC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para bactérias                                >500mg/l. 
Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)     E C50 10-100mg/l. 
 
12.2 Mobilidade: 
12.3 Persistência e degradabilidade:    Não há dados disponíveis  
12.4 Potencial Bioacumulativo:     Não há dados disponíveis   
12.5 Resultados da avaliação PBT (persistente bioacumulativo tóxico): Não há dados disponíveis 
12.6 Outros efeitos adversos:     Não há dados disponíveis 
 
13. Considerações sobre Disposição 
Método de disposição: Incineração é recomendada. A disposição de resíduos deve ser feita de acordo com a legislação 
local, estadual e nacional em vigor. 
14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe      Não aplicável 
ONU Número      Não aplicável 
Grupo de Empacotamento    Não aplicável 
Prática de Transporte     Toda prática de transporte deve ser feita de acordo com a lei e  

resoluções vigentes. Evite contato direto com luz solar e/ou calor. 
15. Regulamentações 

Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou região deve ser 
examinada pelo responsável local. 

Informação para os EUA: 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 
Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
SARA Título III:                                                                          Não é regulado. 
Proposição 65 da Califórnia:                                                   Não é regulado. 
Classificado como perigoso pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA) de acordo com a 29 
CFR 1910.1200:                        Dióxido de Titânio 
 
Informação da UE: 

Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC      Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança:  

R38 Irritante para a pele.  
R 41 Pode causar dano severo aos olhos.  
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
R52/53 Perigoso para organismos aquáticos, pode causar efeitos a longo prazo no meio ambiente aquático. S 
24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. S 
37/39 Usar luvas e proteção ocular/facial adequadas. S 61 Não permitir escoamento para o meio ambiente. 
Consultar instruções especiais/Dados de Fichas de Segurança. 
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16. Outras Informações 
Lista de frases de Risco relevantes:  R36/37/38 Causa irritação nos olhos, sistema respiratório e pele. 

R38 Irritante para a pele.  
R 41 Pode causar dano severo aos olhos.  
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele.  
R 51/53 Tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos 
em longo prazo no meio ambiente aquático.  
R 52/53 Perigoso para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos 
em longo prazo no meio ambiente aquático. 

 
 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
1. Identificação da substância/preparação e da companhia/empresa 
1.1. Identificação da preparação: ECO-UV, EUV-GL 
1.2.  Uso da substância/preparação: Impressão a jato de tinta 
1.3. Identificação da companhia/empresa: 
Nome do fabricante: Roland DG Corporation 
Endereço: Rua San Jose, 780 

 06715-862 Cotia – SP 

 Brasil 

Fone: 011-4615-5666 
Fax: 011-4615-5697 
Revisão: Outubro 2009 

Endereço de e-mail:  
1.4. Telefone de emergência: 
 
2. Identificação de Perigos 
2.1 Visão geral de emergência: aviso legal 

Produto é classificado como perigoso de acordo com as Diretivas da UE 1999/45/EC. Em caso de contato, causa 
irritação dos olhos e pele e dermatite. Perigoso para o meio ambiente. Causa danos à vida aquática. 

 
2.2 Efeitos Potenciais à Saúde:  
Contato com os olhos: Causa lesão ocular severa, podendo persistir por vários dias. 
Contato com a pele:  Pode causar irritação da pele, lesão, dermatite e/ou alergia. 
Inalação: Os vapores ou a névoa, principalmente provenientes do aquecimento de materiais ou pela 

exposição prolongada em áreas ou espaços confinados, podem irritar o nariz, garganta/trato 
respiratório. 

Ingestão:  Pode causar lesão na boca, garganta e estômago. 
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3. Composição/Informação sobre os Ingredientes: preparação (cor dispersão) 

Componentes da Tinta Número 
CAS 

Número 
EC 

Número de registro 
da UE 

% Por 
Peso 

Símbolos 
da UE 

Frase(s) 
de Risco 

da UE 

Observaç
ões 

Amina acrilada sinergística Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 Xi R36/38 
R43 

- 

diacrilato de hexametileno, 
diacrilato de 1,6-hexanodiol 

13048- 
33-4 

235-921-
9 

Não disponível no 
momento 

30-40 Xi R36/38 
R43 

- 

Ésteres acrílicos Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

30-40 - - - 

Outros monômeros fotossensíveis Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

10-20 - - - 

Derivado de óxido de fosfina Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

5-15 - - - 

Outros Segredo 
Industrial 

Segredo 
Industrial 

Não disponível no 
momento 

0-1 - - - 

 
4. Medidas de Primeiros-Socorros 
4.1 Contato com os Olhos: Lavar os olhos imediatamente com água corrente abundante, ocasionalmente 

levantando as pálpebras superiores e inferiores ocasionalmente até que o produto 
químico tenha sido eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Procurar ajuda médica 
imediatamente 

 
4.2 Contato com a Pele: Remover as vestimentas e calçados contaminados imediatamente. Lavar com sabão 

ou detergente com água em abundância até que o produto químico tenha sido 
eliminado (pelo menos 15-20 minutos). Em caso de queimadura, seguir as seguintes 
instruções: Cobrir a área afetada firmemente, mas sem apertar demais, com 
bandagem estéril e seca. Procurar ajuda médica imediatamente. 

 
4.3 Inalação:   Imediatamente remover a vítima da área afetada para ambiente com ar fresco. 

Procurar ajuda médica imediatamente. 
Se necessário, realizar respiração artificial. 
Oxigênio deve ser administrado por uma equipe médica qualificada, se necessário. 

 
4.4 Ingestão: Procurar ajuda médica imediatamente. A não ser que seja permitido por um médico, 

nada deve ser administrado oralmente ao paciente. 
 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
5.1 Classe de Inflamabilidade:  Liquido combustível definido pela Norma de Comunicação de Perigos (HCS, E.U.A). 

Ponto de Inflamação: 69°C. 
5.2 Meios de Extinção Apropriados: Dióxido de corbono, pó químico seco, espuma. 
5.3 Instruções para o Combate a Incêndio: Usar equipamento de proteção especial e equipamento de respiração 

autônomo com pressão positiva. Aproximar-se do fogo de costas para o 
vento, evitando assim os vapores perigosos produtos de decomposição 
tóxicos. Descontaminar ou descartar qualquer vestimenta que possa conter 
resíduos químicos. 
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6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
6.1 Precauções pessoais:  Não tocar o material derramado. 
6.2 Precauções ao meio ambiente: Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
6.3 Métodos para limpeza: Se possível e seguro, conter o vazamento. Absorver com areia ou outro material 

absorvente e colocar em recipientes para posterior descarte. Remover recipientes 
da área do derramamento. 

7. Manuseio e Armazenamento 
7.1 Manuseio:   Utilizar somente em áreas bem ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. 

Manter afastado de calor e chamas. 
7.2 Armazenamento: Manter recipientes bem fechados. Armazenar em local fresco e seco. Manter 

afastado de agentes oxidantes fortes. Armazenar afastado de substância 
incompatível (metais, aminas, Iniciadores de radicais livres, agentes oxidants). 

7.3 Uso(s) específico(s):  Não há informações 
 
8. Controle de Exposição / Proteção Individual 
8.1. 8.1 Limites de exposição ocupacional – Valor limite:  
componentes     OSHA:PEL   ACGIH:TVL 
Nenhum 
 
8.2 Controles de Exposição: 
Controles de Exposição Ocupacional:Providenciar exaustores gerais e/ou locais. 
 
Proteção dos olhos: Funcionários devem usar óculos de segurança herméticos para produtos químicos e 

protetor facial para prevenir conato com o produto. Manter instalações de lavagem 
de emergência disponíveis nos locais onde os olhos e/ou pele dos funcionários 
possam ser expostos a esta substância O empregador deve manter lavador de olhos 
e chuveiro de emergência disponível na área de trabalho em caso de emergência. 

 
Proteção da pele: O funcionário deve usar a vestimenta impermeável apropriada e equipamento para 

prevenir repetido ou prolongado contato da pele com a substância. 
 
Proteção das mãos: O funcionário deve usar luvas impermeáveis para prevenir contato com esta  

ubstância. 
 
Proteção respiratória: Durante emergência ou outras situações em que o limite de exposição possa ser 

excedido, usar um equipamento de respiração autônomo com pressão positiva 
aprovado ou linha de ar de pressão positiva com fornecimento de ar autônomo 
auxiliar. 

 
Controle de exposição ambiental: Não descartar no sistema de esgoto e cursos d’água. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas da Formulação da Tinta 
9.1 Informações Gerais 
Aparência:                                              Liquido Transparente 
Odor:                                                       Odor característico 
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9.2 Informações relevantes quanto à saúde, segurança e o meio ambiente 
pH:       Não aplicável 
Ponto de ebulição (°C)     Não há dados disponíveis. 
Ponto de Inflamação (°C)     69°C 
Ponto de ignição (°C)     Não há dados disponíveis. 
Limites de flamabilidade(vol-%)    Não há dados disponíveis 
Gravidade específica (água=1) (g/cm

3
, 20°C)   Aproximadamente 1,0. 

Propriedades explosivas:                                                    Não há dados disponíveis. 
Propriedades oxidativas:                                                    Não há dados disponíveis. 
Pressão do Vapor:                                                                Não há dados disponíveis. 
Solubilidade                                                                    Insolúvel 
Solubilidade em água (g/cm

3
, 20°C)                                 Insolúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:                        Não há dados disponíveis. 
Viscosidade:                                                                        6-8mPa·s(25°C) 
Ponto de fusão                                                               Não há dados disponíveis 
Taxa de Evaporação (Acetato de Butila=1)                   Não há dados disponíveis 
Densidade de Vapor (AR=1)                                         >1 
 
10. Estabilidade e Reatividade 
Estabilidade:                                           Instável. Polimeriza sob os efeitos de calor e/ou luz. 
Condições a serem evitadas:                          Quando não em uso temperatura elevada/calor, luz UV. 
Incompatibilidade:                                Evitar contato com ácidos, aminas, iniciadores de radicais livres, agentes 

oxidantes. 
Produtos de decomposição perigosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 

gases/vapores tóxicos. 
 Polímerização perigosa:                 Altas temperaturas podem causar rápida polimerização.  
11. Informações Toxicológicas 
Dados de Toxicidade: 
Ésteres acrílicos (um dos componentes deste produto)  

LD50 ( oral-rato)      400μL/kg 
LD50 (pele-coelho)                250μL/kg 
LC50 (pele-rato)                     500ppm/4horas 

Status carcinogênico: 
A IARC (Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer) classifica a tinta de impressão como Grupo 3 
(Classificável como não cancerígeno ao homem),  

Efeitos Imediatos à Saúde (Agudos):                Não há dados disponíveis. 
Mutagenicidade:                                  Não há dados disponíveis. 
 
Efeitos Tardios à Saúde (crônicos):                  Contato repetido com a pele pode causar irritação persistente ou  

dermatite. 
Irritação dos olhos 

EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX aplicado uma vez à mucosa do olho do coelho causou significativos efeitos aos 
tecidos conjuntivos e córneas. Não foram registradas respostas a estímulos na íris 1, 48, 72 horas e 1 semana 
após o tratamento, o efeito na íris só pode ser quantificado 24 horas após a aplicação na cobaia, devido ao 
inchaço inicial do tecido conjuntivo e da membrana nictitante. Os efeitos foram reversos uma semana após a 
aplicação.  Em conclusão, de acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado 
como “R36” Irritante para os olhos. <As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste 

de Produtos Químicos Número 405(24 de Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B.5, OPPTS870.2400, e os Princípios das GLP (Boas Práticas 
de Laboratório)> 

Irritação da pele: 
De acordo com a Diretiva 2001/59/EC EUV-BK,YE,CY,MG,GL MIX deve ser classificado como “R38” Irritante para 
a pele. De acordo com o sistema de classificação baseado no esquema desenvolvido por Draze(1959), EUV-
BK,YE,CY,MG,GL MIX é um “irritante médio”. 
<As Normas OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Teste de Produtos Químicos Número 404(24 de 
Abril de 2002), Diretiva 2004/73/EEC B0,4, OPPTS870.2400, e os Princípios GLP (Boas Práticas de Laboratório)> 

Sensibilizador à pele:                               Contato da pele com este produto pode causar alergia ou sensibilização. 
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12. Informação Ambiental 
12.1 Ecotoxicidade: 
De acordo com dados referentes a derivados de óxido de Fósfina: 

Toxicidade aguda para peixes (Lauciscus idus 96h)     LC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para dáfnia (48h)                        EC50 10-100mg/l. 
Toxicidade aguda para bactérias                                >500mg/l. 
Toxicidade aguda para algas (plâncton 72h)      EC50 10-100mg/l. 

12.2 Mobilidade:       Não há dados disponíveis 
12.3 Persistência e degradabilidade:    Não há dados disponíveis 
12.4 Potencial Bioacumulativo:     Não há dados disponíveis 
12.5 Resultados da avaliação PBT (persistente bioacumulativo tóxico): Não há dados disponíveis 
12.6 Outros efeitos adversos:     Não há dados disponíveis 
 
13. Considerações sobre Disposição 

Método de disposição: Incineração é recomendada. A disposição de resíduos deve ser feita de acordo com a  
          legislação local, estadual e nacional em vigor. 

14. Informações sobre Transporte 
ONU. Classe     Não aplicáve 
ONU Número     Não aplicáve 
Grupo de Empacotamento   Não aplicáve 
Prática de Transporte    Toda prática de transporte deve ser feita de acordo com a lei e  

resoluções vigentes. Evite contato direto com luz solar e/ou calor. 
15. Regulamentações 

Informação regulamentaria referente a este produto em outro país ou região deve ser examinada pelo 
responsável local. 

Informação para os EUA: 
Ato de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA): 

Todos os componentes deste produto estão listados no Inventário TSCA. 
SARA Título III:     Não é regulado. 
Proposição 65 da Califórnia:                             Não é regulado. 
Informação da UE: 

Símbolos e indicação de acordo com 1999/45/EC      Xi   Irritante 
 
Frases de Risco e de Segurança: 

R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 
S 21 Não usar quando fumar. 
S 24/25 Evitar contato com pele e olhos. 
S 26 Em caso de contato com os olhos, imediatamente lavar com água abundante e procurar ajuda médica. 
S 37 Usar luvas adequadas. 
S 39 Usar proteção para os olhos e rosto. 
S 41 Em caso de incêndio e /ou explosão não respire os gases tóxicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/6 



ROLAND                                  EUV-GL 

Outubro de 2009 
 
16. Outras Informações 

Lista de frases de Risco relevantes:   R 36/38 Irritante para os olhos e para a pele. 
R 43 Pode causar sensibilização por contato com a pele. 

 
 
As informações fornecidas nesta ficha não devem ser interpretadas como uma especificação, já que está não garante 
propriedades específicas do produto. As informações devem ser interpretadas como um guia de segurança e saúde 
baseado no conhecimento atual sobre como manejar, armazenar e usar o produto. A informação não se aplica para 
usos não convencionais do produto, e tampouco quando as instruções e recomendações não são seguidas. 
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