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SEÇÃO 1:
IDENTIFICAÇÃO DA 
SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA 
COMPANHIA/EMPRESA

1.1 Identificador do Produto
Nome do Produto:  Photocentric 3D Daylight Resin 
(All resins)

1.2   Ultilizações identificadas relevants à 
substância ou à mistura e ultilizaçõs 
desaconselhadas.
Uso da substância ou mixtura:   PC30: 

Fotoquímicos para impressão 3D

1.3  Detalhes do fornecedor da ficha de 
segurança
Fornecedor: 
Photocentric Ltd
Cambridge House, Oxney Rd 
Peterborough PE1 5YW
UNITED KINGDOM
Telefone: +44 (0)1733 349937
Endereço de e-mail: info@photocentric.co.uk
www.photocentricgroup.com

1.4. Telefone de Emergência
+44 (0) 1733 349937 (Somente em horário 
comercial)

SEÇÃO 2:
IDENTIFICAÇÂO DE RISCOS 

2.1 Classificação da substância ou 
mistura
Classificação sob CHIP:  
Crônica Aquática 3: H412; Irritante para os olhos 2: 
H319; Irritante para a pele 2: H315; Sensível à pele 
1 A: H317.

Efeitos Adversos mais importantes: 
Causa irritação da pele. Pode causar uma reação 
alérgica da pele. Causa séria irritação dos olhos. 
Prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros.

2.2  Elementos de Rotulagem
Elementos de Rotulagem:

Declarações de Risco:

H315: Causa irritação da pele.

H317: Pode causar uma reação alérgica da  pele.

H319: Causa séria irritação dos olhos.

H335: Pode causar irritação respiratória.

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410: Muito tóxico para a vida aquática 
com efeitos de longa duração.

H412: Nocivo para of organismos aquáticos com 
efeitos duradouros

Palavras de sinalização: Aviso.

Pictogramas de risco:  GHS07: 

Ponto de exclamação.

Declarações de Precaução:

P280: Usar luvas protetoras/ roupas de proteção/ 
proteção para os olhos/ proteção para o rosto.

P302+352: SE EM CONTATO COM A PELE:  Lavar 
com água em abundância.

P304+340: SE INALADO: Remova a 
pessoa para o ar fresco e mantenha-o 
confortável para respirar.

P305+351+338: SE EM CONTATO COM 
OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente 
com água por alguns minutos. Remova as 
lentes de contato, se presentes e fáceis 
de remover. Continue enxaguando. 

P312: Ligue para o CENTRO DE INFORMAÇÕES 
ANTIVENENO/ Consulte o médico se não se sentir 
bem. P321: Tratamento específico (consulte as 
instruções neste rótulo).
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2.3   Outros Riscos 
PBT:  Esse produto não é identificado como uma 
substância PBT/yPyB.

SEÇÃO 3:
COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO 
DOS INGREDIENTES.

3.1 Misturas
INGREDIENTES PERIGOSOS:

SEÇÃO 4:
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros 
socorros.
Contato com a pele: 
Garantir ventilação adequada da área de trabalho.
Contato com os olhos: 
Banhe o olho com água corrente por 15 minutos. 
Consulte um médico.
Ingestão: 
Enxágue a boca com água. Consulte um médico.
Inalação: 

Remova a vítima da exposição, garantindo à 
própria segurança enquanto o faz. Consulte um 
médico.

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, 
tanto agudos como atrasados.
Contato com a pele:   
Pode haver irritação e vermelhidão no local do 
contato.

Contato com os olhos:  
Pode haver irritação e vermelhidão. Os olhos 
podem lacrimejar em abundância.

Ingestão: 
Pode haver dor e vermelhidão na boca e na 
garganta.

Inalação:  
Pode haver irritação na garganta com uma 
sensação de aperto no peito. A exposição pode 
cause tosse ou chiado no peito.

Efeitos imediatos/ atrasados: 
Efeitos imediatos podem ser esperados após a 
exposição a curto prazo

4.3 Indicações sobre cuidados médicos 
urgentes e tratamentos especiais 
necessários
Tratamento especial/ imediato:  
Equipamento de lavagem dos olhos deve 
estar disponível nas instalações.

SEÇÃO 5:
MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção.
Meios de extinção:  Meios adequados de 
extinção ao fogo ao redor devem ser usados. Use 
um spray de água para esfriar os recipientes.

5.2 Riscos especiais decorrentes da 
substância ou mistura.
Riscos de exposição:  Em combustão emite 
vapores tóxicos.

5.3 Conselhos para bombeiros
Conselho para os bombeiros:  Use equipamento 
de respiração autônomo. Use roupas de proteção 
para impedir o contato com a pele e os olhos

EINECS CAS
PBT / 
WEL

CLP 
Classification

%

ACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; Skin 
Sens. 1: H317

30-50%

ACRYLATE MONOMER

- Propietary - Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE MONOMER

Propietary Propietary - Skin Irrit. 2: H315;
 Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Irrit. 2: H315; 
Skin Sens. 1: H317

3-70%

PHOTOINITIATOR

- Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Sens. 1A: H317; 
Aquatic Chronic 2: 

H411; H413

0.25-4%

PHOTOINITIATOR

Propietary Propietary - Skin Sens. 1: H317; 
Repr. 2: H361f; 

Aquatic Chronic 2: 
H411

0.25-5%
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SEÇÃO 6: 
MEDIDAS PARA O 
DERRAMAMENTO ACIDENTAL 

6.1 Precauções pessoais, equipamento 
protetor e procedimentos de emergência.
Precauções pessoais:  Referir à seção 8 do FDS 
para detalhes de proteção pessoal. Se, ao céu 
aberto, não se aproximar pelo lado oposto ao do 
vento. Se, ao céu aberto, mantenha espectadores 
do lado do vento e longe do local do perigo. 
Marcar a área contaminada e impedir o acesso 
ao pessoal não autorizado. Virar para cima o lado 
do recipiente onde o vazamento se encontra, para 
impedir um maior vazamento do líquido.
6.2  Precauções ambientais.
Precauções ambientais:   Não despejar no esgoto 
ou corpos de água. Contenha o vazamento 
isolando a área através de paredes de contenção.

6.3  Métodos e materiais para a contenção 
e limpeza.
Procedimentos de limpeza:  Absorver em terra 
seca ou areia. Transferir paraum contêiner de 
resgate rotulado e que possa ser fechado, para 
eliminação por um método apropriado.

6.4  Referência a outras seções
Referência a outras seções:  Referir à seção 8 do 
FDS.

SEÇÃO 7:
MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para um manuseio 
seguro.
Requesitos de manuseio:   Avitar contato 
direto com a substância. Tenha certeza que há 
ventilação suficiente na área. Não manuseie em 
um espaço confinado. Evite a formação e/ou a 
propagação de vapores no ar.

7.2 Condições para um armazenamento 
seguro, incluindo incompatibilidades.
Condições de armazenamento:  Armazenar em 
local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente 
bem fechado. O chão da sala de armazenamento 
deve ser impermeável para evitar o vazamento 

de líquidos.

7.3 Utilizações finais específicas.
Ultilizações finais específicas:   Não há dados 
disponíveis

SEÇÃO 8: 
COPNTROLE DE EXPOSIÇÃO 
/ PROTEÇÃO PESSOAL

8.1 Parâmetros de controle
Limites de exposição no local de trabalho:   Não 
há dados disponíveis.

DNEL/PNEC Valores

DNEL / PNEC  Não há dados disponíveis.

8.2  Controles de exposição
Medidas de engenharia:    Tenha certeza que há 
ventilação suficiente na área. O chão da sala 
de armazenamento deve ser impermeável para 
evitar o vazamento de líquidos.

Proteção respiratória:  Aparelho de 
respiração autônomo deve estar 
disponível em caso de emergência.

Proteção das mãos:  Luvas protetoras.

Proteção dos olhos:  Óculos de segurança. 
Certificar-se de que o equipamento de lavagem 
dos olhos está à mão.

SEÇÃO 9: 
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
9.1 Informações básica sobre 
propriedades físicas e químicas
Estado:  Líquido

Cor:  Diversas

Odor:  Odor característico

Taxa de evaporisação: Insignificante.

Oxidante:  Não há dados disponíveis.

Solubilidade em água:  Ligeiramente solúvel.

Também solúvel em:  A maioria dos solventes 
orgânicos.

Viscosidade:  Viscoso

Viscosidade cinemática: 200-300cPs                                                                
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Método de teste de viscosidade:  
Brookfield Spindle L2 @ 25 C

Ponto de ebulição/ intervalo ° C:  Não há dados 
disponíveis                                                                

Ponto de fusão/ intervalo ° C: Não há dados 
disponíveis.

Limites de inflamabilidade % inferiores:  
Não há dados disponíveis

Limites de inflamabilidade % superiores:  
Não há dados disponíveis.

Ponto de inflamação ° C:  >93                                                                                                                                          

Part.coeff. n-octanol/água:  Não 
há dados disponíveis.

Auto inflamabilidade ° C: Não 
há dados disponíveis

Pressão de vapor: Não há dados disponíveis

Densidade relativa: Não há dados disponíveis.                                                       

pH:  Não aplicável.

VOC g/l:  Não aplicável.

9.2 Outras Informações.
Outras Informações  Não há dados disponíveis

SEÇÃO 10: 
ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade
Reatividade:  Estável nas condições recomendadas 
de transporte ou armazenamento.

10.2 Estabilidade química
Estabilidade química:  Estávle em condições normais. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas
Reações perigosas:  Reações perigosas não 
ocorrerão em condições normais de transporte 
ou armazenamento. A decomposição pode 
ocorrer com a exposição as condições ou aos 
materiais listados abaixo.

10.4 Condições a evitar
Condições a evitar:  Calor.

10.5 Materiais Incopatíveis

Materiais a evitar: Agentes oxidantes fortes. 
Ácidos fortes.

10.6 Produtos de decomposição 
perigosos
Produtos de decomposição perigosos:Na 
combustão emite vapores tóxicos

SEÇÃO 11:
INFORMAÇÃO TOXICÓLOGICA

11.1 Informações sobre 
efeitos toxicológicos
Não aplicável.

Sintomas/ via de exposição
Contato com a pele:  Pode haver irritação e 
vermelhidão no local do contato.

Contato com os olhos:  Pode haver irritação e 
vermelhidão. Os olhos podem lacrimejar em 
abundância.

Ingestão: Pode haver dor e vermelhidão na boca 
e na garganta.

Inalação:   Pode haver irritação na garganta com 
uma sensação de aperto no peito. A exposição 
pode cause tosse ou chiado no peito.

Efeitos imediatos/ atrasados:  Efeitos imediatos 
podem ser esperados após a exposição a curto 
prazo.

SEÇÃO 12: 
INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não Aplicável

SEÇÃO 13:
CONSIDERAÇÕES RELATIVAS 
AO DESCARTE.
13.1 Métodos de tratamento de resídous
Operações de descarte: Transferir para um 
recipiente adequado e providenciar a coleta por 
uma empresa especializade no descarte.
Nota:  Chama-se a atenção do usuário para a 
possível existência de regulamentos regionais ou 
nacionais em relação ao descarte.
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SEÇÃO 14: 
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

14.1. Número ONU
Número ONU:  Não aplicável.

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU 
Nome da remessa:  Não aplicável.

14.3 Classe (s) de perigo de transporte
Classe de transporte:  Não aplicável.

14.4 Grupo de embalagem
Grupo de embalagem:   Não aplicável

14.5 Riscos ambientais.
Perigoso para o ambiente:   Não aplicável.                                                                           

Poluente marinho: Não

14.6 Precauções especiais para o usuário
Precauções especiais:  Sem 
precauções especiais

SEÇÃO 15:
INFORMAÇÕES SOBRE 
REGULAMENTAÇÃO

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

15.2 Avaliação de segurança química
Avaliação de segurança química: Uma avaliação 
de segurança química não foi realizada para a 
substância ou mistura pelo fornecedor.

SEÇÃO 16:
OUTRAS INFORMAÇÕES 
OUTRAS INFORMAÇÕES  Esta ficha de 
dados de segurança é preparadaem 
conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 453/2010 da Comissão.
* Indica o texto na FDS que foi alterado desde a 
última revisão

Frases ultilizadas nas seções 2 e 3

H228: Sólido inflamável.

H302: Perigoso se ingerido. 
H315: Causa irritação na pele

H317: Pode causar uma irritação da pele
H319: Causa irritação ocular grave

H335: Pode causar irritação respiratória.

H373: Pode causar danos aos órgãos <ou 
declarar todos os órgãos afetados, se 
conhecidos> por exposição prolongada ou 
repetida <indicar a via de exposição, se estiver 
provado conclusivamente que nenhuma outra 
via de exposição causa o risco>.

H410: Muito tóxico para a vida aquática com 
efeitos de longa duração.
H411: Tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros.

H412: Nocivo para of organismos aquáticos 
com efeitos duradouros.

Isenção de responsabilidade legal:  As 
informações acima são consideradas corretas, 
mas não pretendem ser completas e devem ser 
usadas apenas como um guia. Esta empresa 
não se responsabiliza por qualquer dano 
resultante do manuseio ou do contato com o 
produto acima.
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