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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
· 1.1 Identificador do produto
· Nome comercial: Phosphoric acid 4D grade
· Código do produto: CAT. NO. 9722014133
· Nº CAS:
7664-38-2
· Número CE:
231-633-2
· Número de índice:
015-011-00-6
· Número de registo 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilizações identificadas relevantes:
Produto semiacabado
Químicos de laboratório
Agente desincrustante para caldeiras
Inibidores da corrosão
Agente de correcção do pH
Agente auxiliar de processamento
Agente desengordurante
Adubo fertilizante
Tratamento da superfície metálica
· Utilizações desaconselhadas Nenhum uso desaconselhado.
· 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
· Fabricante/fornecedor:
Rotem Amfert Negev Ltd.
Mishor Rotem Plants,
M.P. Arava 8680600
ISRAEL
Telefone: +972-8-6465343
E-mail: msdsinfo@icl-group.com
Fornecedor (exceto Itália):
ICL Holding The Netherlands Coöperatief U.A.
Fosfaatweg 48
NL-1013 BM Amsterdam
Tel.: +31-(0)20-5815132
Fax: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vanderSluis@icl-group.com
Representante único/Fornecedor:
ICL Italy S.r.l. Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italy
Telefone: +39-02-20487221
Fax: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it
· 1.4 Número de telefone de emergência:
Na Europa ligue para: +31-205-815100 (24 horas por dia, 365 dias por ano)
Em Israel ligue para: +972-8-6504777 (24 horas por dia, 365 dias por ano)
+972-8-6504915
PT
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SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
· 2.1 Classificação da substância ou mistura
· Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
GHS05 corrosão
Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.
Skin Corr. 1B H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
GHS07
Acute Tox. 4

H302 Nocivo por ingestão.

· 2.2 Elementos do rótulo
· Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
· Pictogramas de perigo

GHS05

GHS07

· Palavra-sinal Perigo
· Advertências de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestão.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
· Recomendações de prudência
P260
Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P304+P340
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não
dificulte a respiração.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
· 2.3 Outros perigos nenhum
· Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: Não aplicável.
· mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
· 3 Substâncias
· Designação CAS n°
7664-38-2 Orthophosphoric acid 69-77%
· Número CE: 231-633-2
( continuação na página 3 )
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· Número de índice: 015-011-00-6
· SVHC nenhuma

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
· 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
· Indicações gerais:
Não deixar a vítima sozinha e sem cuidados.
Protecção pessoal da primeira pessoa de auxílio.
Consultar imediatamente o médico
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.
Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, executar respiração artificial.
Em caso de dificuldades respiratórias, aplicar terapia de oxigénio.
· Em caso de inalação:
Retirar a vítima para o ar livre e deitá-la.
Assegurar que exista ar fresco.
Consultar imediatamente o médico
· Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.
Consultar imediatamente o médico
· Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
· Em caso de ingestão:
Enxaguar a boca e beber muita água.
Não induzir o vómito; consultar o médico imediatamente.
OBSERVAÇÃO: Nunca dê a uma pessoa inconsciente nada para beber.
· 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Perturbações gastrintestinais
· 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Monitorização médica de, pelo menos, 48 horas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
· 5.1 Meios de extinção
· Meios adequados de extinção:
O produto não é inflamável.
Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma
resistente ao álcool.
· Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança: Água em jacto
· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Num incêndio podem ser libertados:
Oxido fosfórico (por exemplo, P2O5)
· 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
· Equipamento especial de protecção:
Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.
Usar vestuário de protecção integral.
· Outras indicações
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.
( continuação na página 4 )
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A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente, não podendo fluir para a canalização.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
· 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Colocar máscara de respiração.
· 6.2 Precauções a nível ambiental:
Diluir em bastante água.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
· 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher os componentes líquidos com um material que absorva líquidos.
Aplicar um agente de neutralização.
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilação adequada.
· 6.4 Remissão para outras secções Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
· 7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Ao diluir, introduzir em primeiro lugar a água e só depois o produto.
· Precauções para prevenir incêndios e explosões: Não são necessárias medidas especiais.
· 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
· Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:
Conservar apenas no recipiente original.
Utilizar recipientes de poliolefina.
Prever pavimentos resistentes ao ácido.
Material adequado para recipientes e condutas: aço inoxidável.
· Avisos para armazenagem conjunta:
Não armazenar juntamente com agentes redutores.
Não armazenar juntamente com metais.
Não armazenar juntamente com álcalis.
· Outros avisos sobre as condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
· Temperatura recomendada de armazenagem:
ácido fosfórico em solução: 93%: +35 - +42°C
85%: +28 - +42°C
80%: +15 - +42°C
<75%: não necessário para aquecimento
(Para outras concentrações de ácido, usar interpolação)
· 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
PT

( continuação na página 5 )

46.0.7

página: 5/12

Ficha de dados de segurança
em comformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 20.12.2017

2-800-26-003-EU versão 14

Revisão: 20.12.2017

Nome comercial: Phosphoric acid 4D grade
( continuação da página 4 )

*

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
· 8.1 Parâmetros de controlo
· Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:
7664-38-2 ácido fosfórico em solução
VLE (P)
Valor para exposição curta: 3 mg/m³
Valor para exposição longa: 1 mg/m³
Irritação ocular, do TRS e cutânea
IOELV (EU) Valor para exposição curta: 2 mg/m³
Valor para exposição longa: 1 mg/m³
· DNEL
Para trabalhadores:
Efeitos locais a longo prazo (inalação) DNEL: 1 mg/m³
Efeitos locais a curto prazo (inalação) DNEL: 2 mg/m³
Efeitos sistêmicos de longo prazo (Inalatória) DNEL: 10.7 mg/m³
Para a população em geral:
Efeitos locais a longo prazo (inalação) DNEL: 0.36 mg/m³
Efeitos sistêmicos de longo prazo (oral) DNEL: 4.57 mg/kg de peso corporal/dia
· PNEC
não aplicável
A toxicidade do ácido fosfórico está relacionada com sua natureza ácida. Um PNEC genérico (água) não pode ser derivado
uma vez que os efeitos são altamente dependentes do pH da água receptoras e sua capacidade de tamponar, altamente
variável.
· 8.2 Controlo da exposição
· Medidas gerais de protecção e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.
Não comer nem beber durante o trabalho.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
· Protecção respiratória:
Máscara respiratória apenas no caso de formação de aerossóis ou de névoa.
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais
prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.
Máscara respiratória para um curto espaço de tempo: ABEK
Filtro A/P2
(EN 14387, EN 143)
· Protecção das mãos:
Luvas de protecção
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
· Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno (0.7mm)
Borracha nitrílica (NBR 0.4mm)
Cloropreno (0.5mm)
Viton (0.4 mm)
Borracha Natural (látex) (0.5 mm)
( continuação na página 6 )
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Luvas de neopreno (0.5 mm)
· Tempo de penetração no material das luvas  8
· Não são recomendáveis luvas dos seguintes materiais: Luvas de cabedal
· Protecção dos olhos:
Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166)
· Protecção da pele:
Vestuário de protecção resistente a ácidos
Botas
· Limites e monitorização da exposição do ambiente
Evitar a descarga de soluções de ácido fosfórico em águas residuais urbanas, águas superficiais ou no solo quando esperase que essas descargas venham a causar alterações de pH significativas.
· Medidas de gestão de riscos
É obrigatório o controle regular dos valores de pH previamente ou durante descarga em águas abertas. As descargas devem
ser realizadas de forma a minimizar a variação do pH águas de superfície receptoras. Em geral, a maioria dos organismos
aquáticos pode tolerar valores de pH no intervalo de 6 a 9.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
· Informações gerais
· Aspeto:
Solução
Forma:
Verde-claro
Cor:
Inodoro
· Odor:
· valor pH (23 g/l) em 20 °C:

<1

· Mudança do estado:
-18 +27 °C (EC A.1)
Ponto de fusão/ponto de congelação:
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 138 - 171 °C (1013 hPa)
· Ponto de inflamação:

Não aplicável.
Este produto é uma substância inorgânica.

· Inflamabilidade (sólido, gás):

A substância não é inflamável.
(com base na estrutura molecular)

· Temperatura de ignição:

não aplicável

· Temperatura de decomposição:

>200 °C
Decomposição térmica sob desidratação.

· Temperatura de autoignição:

O produto não é auto-inflamável.
(com base na estrutura molecular)

· Propriedades explosivas:

O produto não corre o risco de explosão.
(com base na estrutura molecular)

· Limites de explosão:
· Propriedades comburentes

nenhuma
A substância não contém nenhum grupo associado a propriedades
oxidantes.

· Pressão de vapor em 20 °C:

4 Pa
( continuação na página 7 )
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· Densidade relativa em 20 °C
· Densidade de vapor
· Taxa de evaporação:

1.550-1,685 g/cm³ (EC A.3)
3,4 (ar=1)
Não classificado.

· Solubilidade em / miscibilidade com
água em 20 °C:

>1000 g/l

· Coeficiente de partição: n-octanol/água

não aplicável
Este produto é um produto químico inorgânico.

· Viscosidade em 20 °C:
· 9.2 Outras informações

1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
· 10.1 Reactividade
Corrosivo para os metais.
Reacções com agentes de redução.
Reacções com álcalis (lixívias).
Amoníaco (NH₃), Flúor (F₂), Trióxido de enxofre (SO₃), Oxido fosfórico (por exemplo, P₂O₅)
· 10.2 Estabilidade química Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento correctos.
· 10.3 Possibilidade de reações perigosas
Reacções com metais com formação de hidrogénio.
Reacções com álcalis (lixívias).
· 10.4 Condições a evitar Para evitar a decomposição térmica não aquecer excessivamente
· 10.5 Materiais incompatíveis:
Álcalis
Metais
· 10.6 Produtos de decomposição perigosos: Oxido fosfórico (por exemplo, P2O5)
*

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
· 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
· Toxicidade aguda
Nocivo por ingestão.
· Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:
por via oral LD50 >300, ≤2000 mg/kg (rato) (equivalente a OECD 423)
· Sintomas específicos em ensaios com animais:
O ácido fosfórico é classificado como corrosivo para a pele e, portanto, não há necessidade de se realizar um exame de
toxicidade cutânea aguda ou por inalação.
· Efeito de irritabilidade primário:
· Corrosão/irritação cutânea
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
· Lesões oculares graves/irritação ocular
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
· Sensibilização respiratória ou cutânea
O ácido fosfórico é classificado como corrosivo para a pele e desta forma não é necessária uma nova avaliação de
sensibilização da pele.
· Avisos adicionais de toxicologia:
Em caso de ingestão surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuração do
esófago e do estômago.
( continuação na página 8 )
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· Toxicocinética, metabolismo e distribuição
Esta substância não é considerada como tendo potencial de bioacumulação, uma vez que é altamente solúvel em água e os
níveis de fosfato no corpo são regulados por homeostase.
Para fins de avaliação de risco a absorção oral é considerada como sendo de 50-100%, absorção por inalação de 100% e
absorção dérmica de 50-100%.
Espera-se ampla distribuição por todo o corpo e excreção predominantemente por via urinária. Estudos de apoio mostram
aumento da retenção de fósforo nos ossos e aumento da excreção urinária de fósforo após a administração prolongada via
dieta de ácido fosfórico e validam a avaliação toxicocinética inicial.
· Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)
· Mutagenicidade em células germinativas
nenhum
(de acordo com a OCDE 471, OCDE 473, OCDE 476 exame(s))
· carcinogenicidade:
não há dados disponíveis
(nenhum estudo de carcinogenicidade precisa ser executado uma vez que esta substância não é genotóxica)
· efeitos tóxicos na reprodução:
nenhuma classificação necessária
toxicidade reprodutiva: NOAEL≥500 mg/kg de peso corporal/dia; rato; oral (OECD 422)
toxicidade desenvolvimental: NOAEL≥410 mg/kg de peso corporal/dia; rato; oral
toxicidade materna: NOAEL≥410 mg/kg de peso corporal/dia; rato; oral (equivalente a OECD 414)
· Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
por via oral NOAEL 250 mg/kg de peso corporal/dia (rato) (OECD 422 (subcrônica))
· Perigo de aspiração não há dados disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica
· 12.1 Toxicidade
· Toxicidade aquática:
A toxicidade do ácido fosfórico está relacionada à sua natureza ácida e, portanto, está mais relacionada à concentração do
que à dosagem.
EC50/48 h (estático) >100 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202, freshwater)
EC50/72 h (estático) >100 mg/L (algas) (OECD 201, freshwater, 72 h NOEC=100 mg/L)
median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill fish)
mortandade de peixes causada por baixos valores de pH
· 12.2 Persistência e degradabilidade
A substância é inorgânica e, por conseguinte, nenhum ensaio de biodegradação é aplicável.
O ácido fosfórico se dissocia na água em íons de H₃O+, H₂PO₄ -, HPO₄ - -, que não podem ser mais degradados.
· Outras indicações:
O produto não deve ser despejado em quantidades altas no esgoto uma vez que pode agir como nutriente das plantas e
provocar eutroficação.
· 12.3 Potencial de bioacumulação
Não se acumula nos organismos.
Esta substância é altamente solúvel em água e dissociativa.
O ácido fosfórico se dissocia na água em íons de H3O+, H2PO4-, HPO4- -, abundantes no ambiente.
O ácido fosfórico é absorvido na forma de ânions de fosfato. Este ânion é componente essencial do corpo.
( continuação na página 9 )
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· 12.4 Mobilidade no solo
Esta substância é altamente solúvel em água e dissociativa.
Quando derramado no solo, o ácido fosfórico se infiltra e é parcialmente neutralizado pela dissolução de parte do material
do solo. Ao chegar ao lençol freático, o ácido fosfórico é dispersado e diluído. Assim, a avaliação ambiental deve se limitar
ao meio aquático.
· Efeitos ecotóxicos:
· Comportamento em instalações de tratamento de águas residuais:
O ácido fosfórico é de baixa toxicidade para microorganismos, uma vez que em estações de tratamento de esgotos os
microorganismos são essencialmente expostos principalmente a íons de H2PO4- e HPO4- -, que são um nutriente essencial
para eles, e não ao ácido fosfórico relacionado ou a baixos valores de pH.
· 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: Nenhuma avaliação é necessária para substâncias inorgânicas.
· mPmB: Nenhuma avaliação é necessária para substâncias inorgânicas.
· 12.6 Outros efeitos adversos
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à
canalização.
O escoamento de grandes quantidades na canalização ou nas águas pode diminuir os valores do pH. Um valor de pH
reduzido é nocivo para os organismos aquáticos. Na diluição da concentração utilizada, o valor de pH é consideravelmente
alto, pelo que, após a utilização do produto, os resíduos líquidos que chegam à canalização apresentam um risco baixo de
contaminação das águas.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
· 13.1 Métodos de tratamento de resíduos
· Recomendação:
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
As pequenas quantidades podem ser diluídas em água abundante e eliminadas. As grandes quantidades têm de ser
eliminadas de acordo com as normas oficiais locais.
· Catálogo europeu de resíduos
06 01 04* ácido fosfórico e ácido fosforoso
· Embalagens contaminadas:
· Recomendação:
As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para poderem ser recicladas após uma limpeza adequada.
As embalagens não laváveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteúdo.
O descarte deve ser feito de acordo com as exigências das autoridades locais.
· Meio de limpeza recomendado: Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
· 14.1 Número ONU
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Designação oficial de transporte da ONU
· ADR
· IMDG, IATA

UN1805
1805 ÁCIDO FOSFÓRICO, EM SOLUÇÃO
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
( continuação na página 10 )
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· 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
· ADR

· Classe
· Rótulo
· IMDG, IATA

8 (C1) Matérias corrosivas
8

8 Matérias corrosivas
· Class
8
· Label
· 14.4 Grupo de embalagem
III
· ADR, IMDG, IATA
nenhuma
· 14.5 Perigos para o ambiente:
Não
· Poluente das águas:
Atenção: Matérias corrosivas
· 14.6 Precauções especiais para o utilizador
80
· Nº Kemler:
F-A,S-B
· Nº EMS:
Acids
· Segregation groups
· 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II
categoria de poluição : z
da Convenção MARPOL e o Código IBC
tipo de navio : 3
· Transporte/outras informações:
· ADR
· Código de restrição em túneis
· UN "Model Regulation":
*

E
UN 1805 ÁCIDO FOSFÓRICO, EM SOLUÇÃO, 8, III

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
· 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
Directiva 2000/60 CE (fosfatos)
· Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
· Pictogramas de perigo

GHS05

GHS07

· Palavra-sinal Perigo
· Advertências de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestão.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
( continuação na página 11 )
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· Recomendações de prudência
P260
Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P304+P340
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não
dificulte a respiração.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
· Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 3
· Disposições nacionais:
· outros regulamentos, restrições e decretos que proibem
· Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 nenhuma
· Status do registro (Lista dos inventários de produtos químicos) :
New Zealand (NZIoC) : Listada
Thailand (TECI) : Listada
Taiwan (TCSI) : Listada
United States (TSCA) : Listada
Canada (DSL) : Listada
Australia (AICS) : Listada
Japan (ENCS) : Listada
Korea (ECL) : Listada
Philippines (PICCS) : Listada
China (IECSC) : Listada
NTP (National Toxicology Program) : Substância não listada
IARC (International Agency for Research on Cancer) : Substância não listada
· 15.2 Avaliação da segurança química: Foi realizada uma Avaliação de Segurança Química
*

SECÇÃO 16: Outras informações
· Departamento que elaborou a ficha de segurança:
HERA Division
telephone: +/972-8-6297835
telefax: +/972-8-6297832
www.icl-ip.com
e-mail:msdsinfo@icl-group.com
· Abreviaturas e acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
( continuação na página 12 )
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais – Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 1B

· * Dados alterados em comparação à versão anterior
Razão para a revisão: Classificação mudança
As seções onde as alterações acontecem são marcadas com um asterisco na borda esquerda
· Isenção de responsabilidade
Embora as informações e recomendações estabelecidas aqui (de agora em diante denominadas ""informações"") sejam
apresentadas de boa fé e tidas como corretas desta data em diante, Rotem Amfert Negev Ltd. não faz nenhuma
representações quanto a sua perfeição ou acuidade deste. As informações são fornecidas mediante a condição de que a
pessoa recebendo as mesmas farão suas próprias determinações quanto a sua segurança e adequação para os propósitos
antes do uso. Em nenhuma circunstância a Rotem Amfert Negev Ltd. será responsável por danos de qualquer natureza
resultantes do uso ou da dependência das informações.
NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO,
ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO EM PARTICULAR OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA SÃO FEITAS AQUI
COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO AO QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM.
PT

ES PARA COMUNICAÇÃO
Nome do Substância: Ácido ortofosfórico
Número CE: 231-633-2
Número CAS: 7664-38-2
Número de registo :
Data de geração / revisão: 10/03/2016
Autor: Regulatory Facilitation Company Limited
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1. ES 1: Fabrico; fabrico da substância
1.1. Secção do título
Meio Ambiente
Fabrico da substância

ERC 1

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.

PROC 8b

Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).

PROC 9

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

1.2. Condições de uso que afetem a exposição
1.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 1
Controlo de exposição ambiental não necessária.

1.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora).
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Usar em processo fechado, não há probabilidade de exposição
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
Uso em interiores

1.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada.
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Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

1.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 3
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado de batch (síntese ou formulação)
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

1.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

1.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
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Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

1.2.7. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 9
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

1.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
1.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 1
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

1.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 1
Via de exposição e tipo de efeitos
Inalação, sistémico, longo prazo

Estimativa de exposição
0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

RCR
< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

1.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos
Inalação, sistémico, longo prazo

Estimativa de exposição
0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

RCR
0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

5|Page

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

1.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 3
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011

Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.011

1.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 9, PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

1.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.012

1.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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2. ES 2: Formulação; formulação de preparações
2.1. Secção do título
Meio Ambiente
Formulação numa mistura

ERC 2

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas PROC 8a
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.

PROC 8b

Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).

PROC 9

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

2.2. Condições de uso que afetem a exposição
2.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 2
Controlo de exposição ambiental não necessária.

2.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Usar em processo fechado, não há probabilidade de exposição
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
Uso em interiores

2.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
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Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

2.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 3
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado de batch (síntese ou formulação)
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

2.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
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Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

2.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 8a
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

2.2.7. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

2.2.8. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 9
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
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Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

2.2.9. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Evitar realizar atividades que envolvam exposição mais do que 1 hora por dia.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

2.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
2.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 2
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

2.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 1
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

2.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 8a, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

2.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 3
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011

Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

2.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5, PROC 9, PROC 15
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0.011

Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

2.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.012

2.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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3. ES 3: Uso por trabalhador profissional; formulação
e (re)empacotamento de substâncias e misturas;
3.1. Secção do título
Agricultura, silvicultura, pescas (SU 1)
Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas) (SU 10)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no ERC 8d, ERC 8a
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Trabalhador
Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não
destinadas a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 8a

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

PROC 8b
PROC 9
PROC 15

3.2. Condições de uso que afetem a exposição
3.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

3.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 8b, PROC 9, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas adequadas testadas em conformidade com a norma EN374.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

3.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8a
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
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Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas adequadas testadas em conformidade com a norma EN374.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

3.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Evitar realizar atividades que envolvam exposição mais do que 15 minutos por dia.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas adequadas testadas em conformidade com a norma EN374.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

3.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
3.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8e
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

3.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 9
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

3.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 8a, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.501 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.047

Inalação, local, longo prazo

0.501 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.501

Inalação, local, grave

1.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.501

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.047

3.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011
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Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.011

3.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 9
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

3.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

3.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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4. ES 4: Formulação; formulação em materiais
4.1. Secção do título
Meio Ambiente
Formulação numa matriz sólida

ERC 3

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 7

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas PROC 8a
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 8b

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

PROC 9
PROC 14

4.2. Condições de uso que afetem a exposição
4.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 3
Controlo de exposição ambiental não necessária.

4.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Usar em processo fechado, não há probabilidade de exposição
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
Uso em interiores

4.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
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Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

4.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 3
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado de batch (síntese ou formulação)
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

4.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 4
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
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Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

4.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 14, PROC 8a
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

4.2.7. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
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4.2.8. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

4.2.9. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 9
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

4.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
4.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 3
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

4.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 1
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

4.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 8a
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037
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Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

4.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 3
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011

Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.011

4.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

4.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.48 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.045

Inalação, local, longo prazo

0.48 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.48

Inalação, local, grave

0.96 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.48

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.045

4.3.7. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.012

4.3.8. Exposição do trabalhador: PROC 14, PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

4.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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5. ES 5: Uso em local industrial; uso industrial resultante
em fabrico de outra substância (uso de intermediários);
síntese química ;
5.1. Secção do título
Produtos intermédios (PC 19)
Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos) (SU 8)
Fabrico de produtos químicos finos (SU 9)
Meio Ambiente
Utilização de substâncias intermédias
Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

ERC 6a
PROC 1
PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas PROC 8a
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).

PROC 8b

Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 14

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

PROC 9

5.2. Condições de uso que afetem a exposição
5.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 6a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

5.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Usar em processo fechado, não há probabilidade de exposição
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
Uso em interiores
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5.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

5.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 3
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado de batch (síntese ou formulação)
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

5.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
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Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

5.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8a, PROC 14
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

5.2.7. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

5.2.8. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 9
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
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Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

5.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
5.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 6a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

5.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 1
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

5.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 8a
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

5.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 3
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011

Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.011

5.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo
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0.019

5.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.012

5.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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6. ES 6: Uso em local industrial; uso industrial de
auxiliares de processamento reativo; síntese química ;
6.1. Secção do título
Produtos intermédios (PC 19)
Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos) (SU 8)
Fabrico de produtos químicos finos (SU 9)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão ERC 6b
no interior ou à superfície de artigos)
Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas PROC 8a
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 8b

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

PROC 9
PROC 14

6.2. Condições de uso que afetem a exposição
6.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 6b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

6.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Usar em processo fechado, não há probabilidade de exposição
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
Uso em interiores

6.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2
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Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

6.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 3
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo fechado de batch (síntese ou formulação)
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

6.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
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Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

6.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8a, PROC 14
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

6.2.7. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

6.2.8. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 9
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Usar em processo semifechado com oportunidade para exposição
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
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Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores

6.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
6.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 6b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

6.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 1
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.04 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

6.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 8a
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.037

Inalação, local, longo prazo

0.401 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Inalação, local, grave

0.802 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.401

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.037

6.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 3
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.011

Inalação, local, longo prazo

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.011

6.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

6.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo
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0.012

6.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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7. ES 7: Uso em local industrial; uso em tratamento de
superfícies metálicas e não metálicas, não se tornando parte
do artigo / resultando em inclusão nos artigos; aplicações de
tratamento de superfícies;
7.1. Secção do título
Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações industriais (sem
inclusão no interior ou à superfície de artigos) / Utilização em instalações industriais
conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos
Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

ERC 4 / ERC 5

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 3

Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 7

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a
esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse
fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchi mento
destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 8a

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 13
PROC 14

Utilização de combustíveis

PROC 16
PROC 19

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 8b
PROC 9
PROC 10

Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais ou
artigosDD
Fabrico e processamento de minerais e/ou metais a temperaturas substancialmente elevadas
Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada

PROC 21

Outras operações de trabalho a quente com metais

PROC 25

7.2. Condições de uso que afetem a exposição
7.2.1. Controlo de exposição ambiental: ERC 4, ERC 5
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PROC 22
PROC 23

Controlo de exposição ambiental não necessária.

7.2.2. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 16, PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

7.2.3. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

7.2.4. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hor a) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
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Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

7.2.5. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 22, PROC 23
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

7.2.6. Controlo de exposição do trabalhador: PROC 25
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por h ora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 90.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

7.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
7.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 4, ERC 5
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

7.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo
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< 0.01

7.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 14, PROC 16
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

7.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

7.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Inalação, local, grave

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

7.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 21, PROC 22, PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.013

Inalação, local, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Inalação, local, grave

0.56 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.28

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.013

7.3.7. Exposição do trabalhador: PROC 25
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.07 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.07 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.07

Inalação, local, grave

0.28 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

7.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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8. ES 8: Uso em local industrial; uso em tratamento de
superfícies metálicas e não metálicas enquanto auxiliar
de processamento; aplicações de tratamento de
superfícies;
8.1 Secção do título
Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão
no interior ou à superfície de artigos)

ERC 6b

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 7

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchime nto
destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 8a

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 14

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais ou
artigos

PROC 21

PROC 3

PROC 8b
PROC 9
PROC 10

Fabrico e processamento de minerais e/ou metais a temperaturas substancialmente elevadas PROC 22
Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada

PROC 23

Outras operações de trabalho a quente com metais

PROC 25

8.2 Condições de uso que afetem a exposição
8.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 6b
Controlo de exposição ambiental não necessária.
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8.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

8.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

8.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 8b
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

8.2.5 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
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Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

8.2.6 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 22, PROC 23
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

8.2.7 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 25
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 90.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.
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8.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
8.3.2 Libertação e exposição ambiental: ERC 6b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

8.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

8.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 3, PROC 9, PROC 13, PROC 14
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

8.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

8.3.6 Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.48 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.045

Inalação, local, longo prazo

0.48 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.48

Inalação, local, grave

0.96 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.48

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.045

8.3.7 Exposição do trabalhador: PROC 8b
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.012

Inalação, local, longo prazo

0.13 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Inalação, local, grave

0.26 mg/m³ (Ferramenta externa: ART 1.0)

0.13

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.012

8.3.8 Exposição do trabalhador: PROC 21, PROC 22, PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.013

Inalação, local, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Inalação, local, grave

0.56 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.28

Vias combinadas, sistémico, longo prazo
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0.013

8.3.9 Exposição do trabalhador: PROC 25
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.07 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.07 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.07

Inalação, local, grave

0.28 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

8.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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9

9.1

ES 9: Uso por trabalhador profissional; uso em
tratamento de superfícies metálicas e não metálicas;
aplicações de tratamento de superfície;
Secção do título

Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão
no interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada
de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície
de artigos, em interiores).
Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão
no interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de
auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície
de artigos, em interiores).

ERC 8e, ERC 8b

ERC 8d, ERC 8a

Trabalhador
Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 10

Projecção convencional em aplicações não industriais

PROC 11

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em

PROC 21

materiais ou artigos.
Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperature

PROC 23

substancialmente elevada.
Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias incorporadas em
materiais e/ou artigos.

9.2 Condições de uso que afetem a exposição
9.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
9.2.2 Controlo de exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

9.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 10
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
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PROC 24

Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

9.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 11, PROC 13, PROC 19
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

9.2.5 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

9.2.6 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
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Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

9.2.7 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 24
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 75.0 %
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

9.3

Estimativa da exposição e referência à sua fonte

9.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b, ERC 8d, ERC 8a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

9.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 5
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.06

Inalação, local, grave

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.06

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

9.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 10, PROC 13, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Inalação, local, grave

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

9.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 11
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.056
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Inalação, local, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Inalação, local, grave

1.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.056

9.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 21
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.3 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.028

Inalação, local, longo prazo

0.3 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.3

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.3

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.028

9.3.6 Exposição do trabalhador: PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.18 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.017

Inalação, local, longo prazo

0.18 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.18

Inalação, local, grave

0.72 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.36

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.017

9.3.7 Exposição do trabalhador: PROC 24
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.45 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.042

Inalação, local, longo prazo

0.45 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.45

Inalação, local, grave

1.8 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.9

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

9.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.042

10
ES 10: Uso por trabalhador profissional; uso em
tratamento de superfícies metálicas e não metálicas;
aplicações de tratamento de superfície;
10.1 Secção do título
Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Meio Ambiente
Utilização generalizada conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos (em
exteriores); Utilização generalizada conducente à inclusão no interior ou à superfície de
artigos (em interiores)

ERC 8f, ERC 8c

Trabalhador
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 10

Projecção convencional em aplicações não industriais

PROC 11

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais ou
artigos

PROC 21

Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada

PROC 23

Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias incorporadas em materiais
e/ou artigos.

PROC 24

10.2 Condições de uso que afetem a exposição
10.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8f, ERC 8c
Controlo de exposição ambiental não necessária.

10.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 10
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
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Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

10.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 11, PROC 13, PROC 19
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

10.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

10.2.5 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
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Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

10.2.6 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 24
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 75.0 %
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

12.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte
12.3.1. Libertação e exposição ambiental: ERC 8f, ERC 8c
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

12.3.2. Exposição do trabalhador: PROC 10, PROC 13, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Inalação, local, grave

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

12.3.3. Exposição do trabalhador: PROC 11
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.056

Inalação, local, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Inalação, local, grave

1.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.056

12.3.4. Exposição do trabalhador: PROC 21
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.3 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.028

Inalação, local, longo prazo

0.3 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.3

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.3
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Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.028

12.3.5. Exposição do trabalhador: PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.18 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.017

Inalação, local, longo prazo

0.18 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.18

Inalação, local, grave

0.72 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.36

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.017

12.3.6. Exposição do trabalhador: PROC 24
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.014

Inalação, local, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.15

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.3

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

12.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.014

11
ES 11: Vida útil (trabalhador em local industrial);
vida útil de artigos metálicos e não metálicos tratados
com ácido fosfórico; aplicações de tratamento de
superfícies;
11.1 Secção do título
Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Maquinaria, aparelhos e dispositivos mecânicos, artigos eléctricos/electrónicos (AC 2)
Artigos metálicos (AC 7)
Meio Ambiente
Processamento de artigos em instalações industriais com libertação elevada;
Processamento de artigos em instalações industriais com libertação reduzida
Trabalhador
Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais
ou artigos
Fabrico e processamento de minerais e/ou metais a temperaturas substancialmente
elevadas

ERC 12b, ERC 12a

PROC 21
PROC 22

Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada

PROC 23

Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias incorporadas em materiais
e/ou artigos.

PROC 24

11.2 Condições de uso que afetem a exposição
11.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 12b, ERC 12a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

11.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
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Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

11.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 22
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

11.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23, PROC 24
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (não menos do que 3 a 5 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

11.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
11.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 12b, ERC 12a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.
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11.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 21
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.02 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.02 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.02

Inalação, local, grave

0.08 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.04

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

11.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 22
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.2 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.019

Inalação, local, longo prazo

0.2 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.2

Inalação, local, grave

0.8 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.4

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.019

11.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.013

Inalação, local, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Inalação, local, grave

0.56 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.28

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.013

11.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 24
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.013

Inalação, local, longo prazo

0.14 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.14

Inalação, local, grave

0.56 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.28

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

11.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.013

12
ES 12: Vida útil (trabalhador profissional); vida
útil de artigos metálicos e não metálicos tratados com
ácido fosfórico, ambiente profissional; aplicações de
tratamento de superfícies;
12.1 Secção do título
Metais base e ligas (PC 7)
Produtos de tratamento de superfícies metálicas (PC 14)
Produtos de tratamento de superfícies não metalicas (PC 15)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas (SU 14)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos
ou outros equipamentos de transporte. (SU 17)
Maquinaria, aparelhos e dispositivos mecânicos, artigos eléctricos/electrónicos (AC 2)
Artigos metálicos (AC 7)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de artigos com libertação reduzida (em interiores);
Utilização generalizada de artigos com libertação reduzida (em exteriores).

ERC 11a, ERC 10a

Trabalhador
Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais
ou artigos
Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada
Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias incorporadas em materiais
e/ou artigos.

PROC 21
PROC 23
PROC 24

12.2 Condições de uso que afetem a exposição
12.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 11a, ERC 10a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

12.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
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Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

12.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

12.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 24
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 75.0 %
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

12.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
12.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 11a, ERC 10a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

12.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 21, PROC 23
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Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.06 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.06 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.06

Inalação, local, grave

0.24 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.12

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

12.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 24
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.014

Inalação, local, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.15

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.3

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

12.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.014

13
ES 13: Uso em local industrial; uso em agentes de
limpeza; agentes de limpeza;
13.1 Secção do título
Produtos biocidas (PC 8)
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC 31)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Outras (PC 0)
Indústrias alimentares (SU 4)
Serviços de saúde (SU 20)
Outras (SU 0)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão ERC 6b
no interior ou à superfície de artigos).
Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações industriais (sem
ERC 4
inclusão no interior ou à superfície de artigos).
ERC 7
Utilização de fluidos de funcionamento em instalações industriais
Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1
PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
PROC 3
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 7

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas
a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 8a

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

PROC 8b
PROC 9
PROC 10

13.2 Condições de uso que afetem a exposição
13.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 6b, ERC 4, ERC 7
Controlo de exposição ambiental não necessária.

13.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 19
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
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Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

13.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

13.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
13.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 6b, ERC 4, ERC 7
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

13.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

13.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.006 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.006 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.012 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

13.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Inalação, local, grave

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Vias combinadas, sistémico, longo prazo
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< 0.01

13.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.056

Inalação, local, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Inalação, local, grave

1.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

13.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.056

14
ES 14: Uso por trabalhador profissional;
detergente e agente de limpeza; agentes de limpeza;
14.1 Secção do título
Produtos biocidas (PC 8)
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC 31)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Outras (PC 0)
Serviços de saúde (SU 20)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no ERC 8d, ERC 8a
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
ERC 8e, ERC 8b
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Trabalhador
Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não
PROC 8a
destinadas a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a PROC 8b
esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
PROC 9
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 10

Projecção convencional em aplicações não industriais

PROC 11

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

14.2 Condições de uso que afetem a exposição
14.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

14.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC
9, PROC 10, PROC 13, PROC 19
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
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Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

14.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 11
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 25 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

14.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
14.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

14.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 5
Via de exposição e tipo de efeitos
Inalação, sistémico, longo prazo

Estimativa de exposição
0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

RCR
< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.06 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.06

Inalação, local, grave

0.12 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.06

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

Exposição do trabalhador: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13,
PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.03

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.3

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

14.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 11
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.056

Inalação, local, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Inalação, local, grave

1.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

14.4 Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.056

15
ES 15: Uso do consumidor; polimento misturas
de cera; agentes de limpeza
15.1 Secção do título
Produtos biocidas (PC 8)
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC 31)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Outras (PC 0)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no ERC 8d, ERC 8a
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Consumidor
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras

PC 31

15.2 Condições de uso que afetem a exposição
15.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

15.2.2 Controlo de exposição dos consumidores: PC 31
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.1 g/g
Exposição oral considerada não relevante.
Polimento, spray (mobília, sapatos)
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Cobre o uso até 30.0 g/evento
Cobre o uso até 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

15.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
15.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

15.3.2 Exposição dos consumidores: PC 31
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.16 mg/m³ (Ferramenta externa: AISE REACT)

0.035

Inalação, local, longo prazo

0.16 mg/m³ (Ferramenta externa: AISE REACT)

0.444

Oral, sistémico, longo prazo

0 mg/kg bw/day (Ferramenta externa: AISE REACT)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

15.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.035

16
ES 16: Uso do consumidor; uso do consumidor
de limpeza e produtos de limpeza; agentes de limpeza
16.1 Secção do título
Produtos biocidas (PC 8)
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC 31)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Outras (PC 0)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no ERC 8d, ERC 8a
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Consumidor
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

PC 35

16.2 Condições de uso que afetem a exposição
16.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

16.2.2 Controlo de exposição dos consumidores: PC 35
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.1 g/g
Exposição oral considerada não relevante.
Produtos de limpeza, líquidos (todos os produtos de limpeza específicos, produtos sanitários, produtos de
limpeza de chão, produtos de limpeza de vidros, produtos de limpeza de tapetes, produtos de limpeza de metais)
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Cobré o uso até 16.2 g/evento
Cobré o uso até 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

16.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
16.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8d, ERC 8a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

16.3.2 Exposição dos consumidores: PC 35
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

0.029

Oral, sistémico, longo prazo

0 mg/kg bw/day (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

16.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

17
ES 17: Uso do consumidor; uso do consumidor
de limpeza e produtos de limpeza; agentes de limpeza
17.1 Secção do título
Produtos biocidas (PC 8)
Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC 31)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Outras (PC 0)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização de auxiliares de
processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão no interior ou à
superfície de artigos)
Consumidor
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

ERC 8e, ERC 8b

PC 35

17.2 Condições de uso que afetem a exposição
17.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

17.2.2 Controlo de exposição dos consumidores: PC 35
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.15 g/g
Exposição oral considerada não relevante.
Produtos de limpeza, líquidos (todos os produtos de limpeza específicos, produtos sanitários, produtos de
limpeza de chão, produtos de limpeza de vidros, produtos de limpeza de tapetes, produtos de limpeza de metais)
Sem pulverização
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Cobré o uso até 110.0 g/evento
Cobré o uso até 1.0 eventos/dia
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

17.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
17.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

17.3.2 Exposição dos consumidores: PC 35
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.069 mg/m³ (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

0.015

Inalação, local, longo prazo

0.069 mg/m³ (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

0.191

Oral, sistémico, longo prazo

0 mg/kg bw/day (Ferramenta externa: Consexpo 4.1)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

17.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.015

18
ES 18: Uso em local industrial; auxiliar de
processamento na indústria química e noutras
indústrias / Auxiliar de processamento na indústria
química e noutras indústrias, resultado na incorporação
em artigos; indústria química; PC 1; PC 9a; PC 9b; PC
13; PC 19; PC 20; PC 21; PC 23; PC 24;
PC 25; PC 26; PC 32; PC 33; PC 34; PC 35; PC 37; PC 39;
SU 4; SU 8; SU 9; SU 11; SU 16; SU 19
18.1 Secção do título
Colas, vedantes (PC 1)
Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC 9a)
Materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar (PC 9b)
Combustíveis (PC 13)
Produtos intermédios (PC 19)
Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC 20)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos tratados com couro (PC 23)
Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação (PC 24)
Fluidos para o trabalho de metais (PC 25)
Produtos para tratamento de papel e cartão; (PC 26)
Preparações e misturas de polímeros (PC 32)
Semicondutores (PC 33)
Corantes para têxteis e produtos de impregnação; (PC 34)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal (PC 39)
Indústrias alimentares (SU 4)
Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos) (SU 8)
Fabrico de produtos químicos finos (SU 9)
Fabrico de artigos de borracha (SU 11)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Indústria da construção (SU 19)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações industriais (sem
inclusão no interior ou à superfície de artigos).
Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão
no interior ou à superfície de artigos)
CS 3: Utilização de reguladores de processamento reativos em processos de polimerização
em instalações industriais (inclusão ou não no interior ou à superfície de artigos).
Utilização de fluidos de funcionamento em instalações industriais
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ERC 4
ERC 6b
ERC 6d
ERC 7

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição
ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalents.

PROC 3

Produção química em que há possibilidade de exposição.

PROC 4

Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Projecção convencional em aplicações industriais.

PROC 7

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas

PROC 8a

a esse fim.
Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a

PROC 8b

esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de

PROC 9

enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento.

PROC 13

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

Fabrico e processamento de minerais e/ou metais a temperaturas substancialmente

P ROC 22

elevadas.
Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura

PROC 23

substancialmente elevada.

18.2 Condições de uso que afetem a exposição
18.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7
Controlo de exposição ambiental não necessária.

18.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC
4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

18.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
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Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

18.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 22, PROC 23
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 90.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

18.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
18.3.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

18.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

18.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

18.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 13
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< 0.01

Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

18.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Inalação, local, grave

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

18.3.6 Exposição do trabalhador: PROC 22
PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.1

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

18.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

19
ES 19: Uso por trabalhador profissional; Uso
laboratorial; Indústria química;
19.1 Secção do título
Colas, vedantes (PC 1)
Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC 9a)
Materiais de enchimento, mástiques, gessos, argila para modelar (PC 9b)
Combustíveis (PC 13)
Produtos intermédios (PC 19)
Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC 20)
Produtos químicos de laboratório (PC 21)
Produtos tratados com couro (PC 23)
Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação (PC 24)
Fluidos para o trabalho de metais (PC 25)
Produtos para tratamento de papel e cartão; (PC 26)
Preparações e misturas de polímeros (PC 32)
Semicondutores (PC 33)
Corantes para têxteis e produtos de impregnação; (PC 34)
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes) (PC 35)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal (PC 39)
Investigação e desenvolvimento científicos (SU 24)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior
ou à superfície de artigos, em interiores)
Trabalhador
Utilização como reagente para uso laboratorial.

ERC 8b

PROC 15

19.2 Condições de uso que afetem a exposição
19.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

19.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 15
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C
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19.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
19.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

19.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

19.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

20
ES 20: Uso por trabalhador profissional;
Aplicações para construção; construção; PC 20; PC 0;
SU 19
20.1 Secção do título
Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC 20)
Outras (PC 0)
Indústria da construção (SU 19)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)

ERC 8e, ERC 8b

Trabalhador
Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 10

Projecção convencional em aplicações não industriais

PROC 11

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais
ou artigos

PROC 21

Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura
substancialmente elevada

PROC 23

20.2 Condições de uso que afetem a exposição
20.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

20.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 10, PROC 13, PROC
19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

20.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 11
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
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Evitar realizar atividades que envolvam exposição mais do que 4 hora por dia.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

20.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

20.2.5 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.
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20.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
20.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

20.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 5
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Inalação, local, grave

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

20.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 10, PROC 19, PROC 13
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

20.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 11
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.056

Inalação, local, longo prazo

0.6 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Inalação, local, grave

1.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.6

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.056

20.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 21, PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.014

Inalação, local, longo prazo

0.15 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.15

Inalação, local, grave

0.6 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.3

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

20.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.014

21 ES 21: Vida útil (trabalhador profissional); Vida útil de
artigos de construção com ácido fosfórico; construção;
21.1 Secção do título
Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC 20)
Outras (PC 0)
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo gesso, cimento (SU 13)
Indústria da construção (SU 19)
Artigos de pedra, gesso, cimento, vidro e cerâmica (AC 4)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de artigos com libertação reduzida (em interiores);
Utilização generalizada de artigos com libertação reduzida (em exteriores).

ERC 11a, ERC 10a

Trabalhador
Manipulação e manuseamento a baixa energia de substâncias incorporadas em materiais
ou artigos

PROC 21

Processamento e operações de transferência em ambiente aberto a temperatura

PROC 23

substancialmente elevada

21.2 Condições de uso que afetem a exposição
21.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 11a, ERC 10a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

21.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 21
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

21.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 23
Características do produto (artigo)
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Limitar o conteúdo da substância no produto a 5 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 95,0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

21.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
21.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 11a, ERC 10a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

21.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 21
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.03

Inalação, local, grave

0.12 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.06

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

21.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 23
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.03 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.03 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.03

Inalação, local, grave

0.12 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.06

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

21.4 Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

22
ES 22: Uso em local industrial; Uso no tratamento
de água e de águas residuais; tratamento de águas
residuais;
22.1 Secção do título
Fluidos para transferência de calor (PC 16)
Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização (PC 20)
Amaciadores de água (PC 36)
Produtos químicos para tratamento de águas (PC 37)
Electricidade, vapor, gás, abastecimento água e tratamento de esgotos (SU 23)
Meio Ambiente
Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações industriais (sem
inclusão no interior ou à superfície de artigos).

ERC 4

Utilização de substâncias intermédias

ERC 6a

Trabalhador
Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou
processos com condições de confinamento equivalentes.
Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC 1

Calendering operations

PROC 6

Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 7

PROC 2

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a
PROC 8b
esse fim
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento PROC 9
destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC 14

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

Fabrico e processamento de minerais e/ou metais a temperaturas substancialmente elevadas. PROC 22
Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura ambiente.

PROC 26

22.2 Condições de uso que afetem a exposição
22.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 4, ERC 6a
Controlo de exposição ambiental não necessária.

22.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9,
PROC 14, PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
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Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

22.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 6
Características do produto (artigo)
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas ambiente.

22.2.4 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 7
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar um respirador que forneça um mínimo de eficiência de 90.0 %; para mais especificações, consulte o
capítulo 8 do SDS.
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

22.2.5 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 22
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Cobre apenas produtos sólidos.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 90.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
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Uso em interiores
Cobre o uso em temperaturas abaixo do ponto de fusão.

22.2.6 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 26
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Cobre materiais não empoeirados ou pouco empoeirados (p. ex. péletes, granulados, açúcar, sal).
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Ventilação de escape local - eficiência de, pelo menos 0.0 %
Controlo de exposição avançada (industrial) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

22.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
22.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 4, ERC 6a
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

Exposição do trabalhador: PROC 1, PROC 2
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.001 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, grave

0.002 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

Exposição do trabalhador: PROC 6, PROC 22
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.1

Inalação, local, grave

0.4 mg/m³ (TRA Trabalhadores 3.0)

0.2

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

22.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 7
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Inalação, local, grave

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

Exposição do trabalhador: PROC 9, PROC 14
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01
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Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

22.3.6 Exposição do trabalhador: PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

22.3.7 Exposição do trabalhador: PROC 26
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.27 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.025

Inalação, local, longo prazo

0.27 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.27

Inalação, local, grave

0.54 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.27

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

24.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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0.025

23 ES 23: Uso por trabalhador profissional; Uso de
fertilizadores com ácido fosfórico; Fertilizadores; PC
12; SU 1
23.1 Secção do título
Fertilizantes (PC 12)
Agricultura, silvicultura, pescas (SU 1)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)

ERC 8e, ERC 8b

Trabalhador
Mistura ou combinação em processos descontínuos.

PROC 5

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não
destinadas a esse fim.

PROC 8a

Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas
a esse fim.
Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Projecção convencional em aplicações não industriais

PROC 8b

Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 13

Utilização como reagente para uso laboratorial.

PROC 15

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

PROC 9
PROC 11

23.2 Condições de uso que afetem a exposição
23.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

23.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9,
PROC 13, PROC 15, PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

23.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 11
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
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Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Ensure operation is undertaken outdoors.

23.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
23.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

23.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 5
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Inalação, local, grave

0.2 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.1

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

Exposição do trabalhador: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

23.3.4 Exposição do trabalhador: PROC 11
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.45 mg/m³ (Ferramenta externa: Liquid UK POEM v07)

0.042

Inalação, local, longo prazo

0.45 mg/m³ (Ferramenta externa: Liquid UK POEM v07)

0.45

Inalação, local, grave

0.9 mg/m³ (Ferramenta externa: Liquid UK POEM v07)

0.45

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

0.042

23.3.5 Exposição do trabalhador: PROC 15
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.01 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Inalação, local, grave

0.02 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

23.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

24 ES 24: Uso do consumidor; Fertilizadores; Fertilizadores
24.1 Secção do título
Fertilizantes (PC 12)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de auxiliares
de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em
interiores)
Consumidor

ERC 8e, ERC 8b

Fertilizantes PC 12

24.2 Condições de uso que afetem a exposição
24.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

24.2.2 Controlo de exposição dos consumidores: PC 12
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.1 g/g
Exposição oral considerada não relevante.
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.25 g/g
Fertilizadores; preparações para relva e jardim
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Cobre o uso até 5000 g/evento
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumid ores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos
Cobre o uso no exterior.

24.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
24.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

24.3.2 Exposição dos consumidores: PC 12
Descrição do produto / artigo / atividade coberta: Fertilizante
Via de exposição e tipo de efeitos
Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.025 mg/m³ (Ferramenta externa: Liquid UK POEM v07)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.025 mg/m³ (Ferramenta externa: Liquid UK POEM v07)

0.069

Oral, sistémico, longo prazo

0 mg/kg bw/day (TRA Consumidores 3.1)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

24.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites definidos
pelo ES
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25 ES 25: Uso por trabalhador profissional; Auxiliar de
soldagem: uso de ácido fosfórico como agente de fluxo
para soldagem; auxiliares de soldagem;
25.1 Secção do título
Produtos para soldadura e de brasagem fraca, fluxos para soldadura. (PC 38)
Fabrico de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (SU 15)
Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos (SU 16)
Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão
ERC 8e, ERC 8b
no interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização de auxiliares de
processamento reativos em instalações industriais (sem inclusão no interior ou à
superfície de artigos)
Trabalhador
Aplicação ao rolo ou à trincha

PROC 10

Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos.

PROC 19

25.2 Condições de uso que afetem a exposição
25.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

25.2.2 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 10
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas adequadas testadas em conformidade com a norma EN374.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

25.2.3 Controlo de exposição do trabalhador: PROC 19
Características do produto (artigo)
Cobre percentagem da substância no produto até 100 %.
Quantidade usada (ou contida em artigos), frequência e duração de uso/exposição
Cobre exposições diárias até 8 horas.
Condições e medidas técnicas e organizacionais
Disponibiliza um padrão básico de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora) .
Controlos de exposição básica (profissional) assumidos.
Condições e medidas relacionadas com proteção pessoal, higiene e avaliação de saúde
Usar luvas resistentes a químicos (testado em conformidade com a norma EN374) em combinação com
formação de funcionário “básica”; para mais especificações, consulte o capítulo 8 do SDS.
Outras condições que afetam a exposição dos trabalhadores
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Assume a temperatura do processo até 40.0 °C

25.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
25.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

25.3.2 Exposição do trabalhador: PROC 10
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

< 0.01

25.3.3 Exposição do trabalhador: PROC 19
Via de exposição e tipo de efeitos

Estimativa de exposição

RCR

Inalação, sistémico, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.05 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Inalação, local, grave

0.1 mg/m³ (Ferramenta externa: MEASE)

0.05

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

25.4 Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

26
ES 26: Uso do consumidor; Soldagem e produtos
de soldagem, (com revestimentos de fluxo e núcleos de
fluxo), produtos de fluxo; auxiliares de soldagem
26.1 Secção do título
Produtos para soldadura e de brasagem fraca, fluxos para soldadura

(PC 38)

Meio Ambiente
Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no
interior ou à superfície de artigos, em exteriores); Utilização generalizada de
auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de
artigos, em interiores)
Consumidor
Produtos para soldadura e de brasagem fraca, fluxos para soldadura.

ERC 8e, ERC 8b

PC 38

26.2 Condições de uso que afetem a exposição
26.2.1 Controlo de exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
Controlo de exposição ambiental não necessária.

26.2.2 Controlo de exposição dos consumidores: PC 38
Características do produto (artigo)
Limitar o conteúdo da substância no produto a 0.1 g/g
Exposição oral considerada não relevante.
Sem pulverização
Quantidade usada, frequência e duração de uso/exposição
Cobre o uso inferior a uma vez por mês
Cobre o uso até 5.0 g/evento
Medidas relacionadas com conselhos de informação e comportamentais a consumidores, incluindo
proteção e higiene para funcionários
Cobre o uso por parte de adultos

26.3 Estimativa da exposição e referência à sua fonte
26.3.1 Libertação e exposição ambiental: ERC 8e, ERC 8b
A libertação e a exposição ambientais não são relevantes.

26.3.2 Exposição dos consumidores: PC 38
Descrição do produto / artigo / atividade coberta: Soluções líquidas de ácido fosfórico utilizadas como fluxo
Via de exposição e tipo de efeitos
Estimativa de exposição
RCR
Inalação, sistémico, longo prazo

0.029 mg/m³ (TRA Consumidores 3.1)

< 0.01

Inalação, local, longo prazo

0.029 mg/m³ (TRA Consumidores 3.1)

0.082

Oral, sistémico, longo prazo

0 mg/kg bw/day (TRA Consumidores 3.1)

< 0.01

Vias combinadas, sistémico, longo prazo

26.4. Guiar até DU para avaliar se trabalha dentro dos limites
definidos pelo ES
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< 0.01

