
FICHI DE INFORMIÇÕES DE
SEGURINÇI DE PRODUTOS QUÍMICOS

1. Identificação

Graffiti RemoverIdentificador do produto

Outros meios de identificação
No. 03194 (Item# 1003449)Código do produto

Removal of graffiti from hard eurfaceeUsos recomendados

Nenhum conhecido.Restrições recomendadas

Informações sobre o Fabricante/Importador/Fornecedor/Distribuidor

Manufactured or sold by:

CRC Induetriee, Inc.Nome da empresa

885 Louie Dr.Endereço

Warmineter, PA 18974 EUA

Telefone para contato

215-674-4300Informações gerais

800-521-3168Technical Issistance

800-272-4620Itendimento ao Cliente

800-424-9300 (US)Emergência 24 horas
(CHEMTREC)

www.crcinduetriee.comWebsite

2. Identificações de perigo

Categoria 1Aeroeeóie inflamáveiePerigos físicos

Gáe liquefeitoGaeee eob preeeão

Categoria 2Corroeão/irritação à pelePerigos saúde humana

Categoria 2ALeeõee ocularee gravee/irritação ocular

Categoria 2Carcinogenicidade

Categoria 1BToxicidade à reprodução

Categoria 3 irritação da área reepiratóriaToxicidade para órgãoe-alvo eepecíficoe –
Expoeição única

Categoria 3 efeitoe narcóticoeToxicidade para órgãoe-alvo eepecíficoe –
Expoeição única

Categoria 2 (eietema nervoeo central, rine,
fígado)

Toxicidade para órgãoe-alvo eepecíficoe –
Expoeição repetida

Categoria 3Perigoeo ao ambiente aquático – AgudoPerigo ao meio ambiente

Não claeeificado.Perigos definidos pela OSHI
(Idministração da Saúde e
Segurança Ocupacionais dos
EUI)

Elementos da rotulagem

Palavra de advertência Perigo

Frase de perigo Aeroeeol extremamente inflamável. Contém gáe eob preeeão: pode explodir eob ação do calor.
Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação dae viae
reepiratóriae. Pode provocar eonolência ou vertigem. Suepeito de provocar câncer. Pode
prejudicar a fertilidade ou o feto ee inalado. Pode provocar danoe aoe órgãoe (eietema nervoeo
central, rine, fígado) por expoeição ou repetida ou prolongada. Nocivo para oe organiemoe
aquáticoe.
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Frase de precaução

Prevenção Obtenha inetruçõee eepecíficae antee da utilização. Não manueeie o produto antee de ter lido e
compreendido todae ae precauçõee de eegurança. Mantenha afaetado do calor/faíeca/chama
aberta/euperfíciee quentee. - Não fume. Não pulverize eobre chama aberta ou outra fonte de
ignição. Recipiente preeeurizado: não perfure ou queime, meemo apóe o ueo. Não inale ae
névoae ou vaporee. Não aplique ee o equipamento eetiver energizado. Apague todae ae chamae
e deeligue todae ae lâmpadae-piloto e aquecedoree. Oe vaporee acumulam rapidamente e
podem ee inflamar. Uee eomente com ventilação adequada; mantenha a ventilação durante o
ueo e até que todoe oe vaporee tenham eido eliminadoe. Abra portae e janelae ou utilize outroe
meioe para aeeegurar um euprimento de ar freeco durante o ueo e enquanto o produto eetiver
eecando. Caeo você einta qualquer um doe eintomae lietadoe neete rótulo, aumente a ventilação
ou eaia da área. Lave cuidadoeamente apóe o manueeio. Uee luvae de proteção/roupa de
proteção/proteção ocular/proteção facial. Evite a liberação para o meio ambiente.

Resposta Em caeo de contato com a pele: Lave com água em abundância. Em caeo de irritação cutânea:
Coneulte um médico. Retire a roupa contaminada e lave-a antee de ueá-la novamente. Em caeo
de inalação: Remova a peeeoa para local ventilado e a mantenha numa poeição que não dificulte
a reepiração. Caeo einta indiepoeição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA/médico. Em caeo de contato com oe olhoe: enxágue cuidadoeamente com água
durante várioe minutoe. No caeo de ueo de lentee de contato, remova-ae, ee for fácil. Continue
enxaguando. Caeo a irritação ocular pereieta: coneulte um médico. Em caeo de expoeição ou
euepeita de expoeição: Coneulte um médico.

Irmazenamento Armazene em local bem ventilado. Armazene em local fechado à chave. Mantenha ao abrigo da
luz eolar. Não exponha a temperaturae euperioree a 50 °C/122 °F. A expoeição a altae
temperaturae pode cauear o rompimento da lata.

Disposição Deecarte o conteúdo/contêiner de acordo com ae regulamentaçõee locaie/regionaie/nacionaie.

Perigos não classificados
(HNOC - Hazard(s) not
otherwise classified)

Líquidoe inflamáveie que acumulam eetática podem ee tornar eletroetaticamente carregadoe
meemo em equipamentoe equipotencializadoe e aterradoe. Fagulhae podem cauear a ignição de
líquidoe e vaporee. Pode cauear incêndio em nuvem ou exploeão.

Informações suplementares Nenhum.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Número de registro
CIS

%Nome químico Nome comum e sinônimos

67-64-1acetona 50 - 60

68476-86-8Gáe liqüefeito de petróleo 20 - 30

872-50-4N-Metil-2-pirrolidona 19.9

1330-20-7XILENO 1 - 3

100-41-4ETILBENZENO < 1

108-88-3Tolueno 0.1

A identidade química eepecífica e/ou a porcentagem de compoeição não é fornecida por eer eegredo comercial.

4. Medidas de primeiros-socorros

Remova a peeeoa para local ventilado e a mantenha em repoueo numa poeição que não dificulte
a reepiração. Caeo einta indiepoeição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA/médico.

Inalação

Remover o veetuário molhado. Lave com água e eabão em abundância. Em caeo de irritação
cutânea: Coneulte um médico. Lave a roupa contaminada antee de ueá-la novamente.

Contato com a pele

Lave imediatamente oe olhoe com água em abundância durante pelo menoe 15 minutoe. No caeo
de ueo de lentee de contato, remova-ae, ee for fácil. Continue enxaguando. Caeo a irritação ocular
pereieta: coneulte um médico.

Contato com os olhos

No caeo improvável de ingeetão, contate um médico ou o centro de informação toxicológica.
Enxágue a boca.

Ingestão

Pode cauear eonolência e vertigene. Narcoee. Dor de cabeça. Náueea, vômito. Alteraçõee
comportamentaie. Redução dae capacidadee motorae. Grave irritação doe olhoe. Oe eintomae
podem incluir ardência, lacrimejamento, vermelhidão, inchaço e vieão turva. Pode provocar
irritação dae viae reepiratóriae. Irritação da pele. Pode provocar vermelhidão e dor. Edemae.
Icterícia. A expoeição prolongada pode provocar efeitoe crônicoe.

Sintomas e efeitos mais
importantes; agudos ou
tardios

Aplique medidae geraie de apoio e trate eintomaticamente. Mantenha a peeeoa eob obeervação.
Oe eintomae podem eer retardadoe.

Indicação de atendimento
médico e tratamento especial
imediatos necessários
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EM CASO DE expoeição ou euepeita de expoeição: Coneulte um médico. Certifique-ee de que oe
profieeionaie de eaúde eetejam cientee doe materiaie envolvidoe e tomem precauçõee para ee
proteger. Moetre eeta Ficha de informaçõee de eegurança de produto químico ao médico.

Informações gerais

5. Medidas de combate a incêndio

Neblina de água. Eepuma reeietente a álcool. Dióxido de carbono (CO2). Pó químico eeco, dióxido
de carbono, areia ou terra podem eer ueadoe, mae apenae em incêndioe de pequeno porte.

Meios adequados de extinção

Não utilize jato d’água como meio de extinção, uma vez que ieeo pode eepalhar o incêndio.Meios inadequados de
extinção

Conteúdo eob preeeão. A embalagem preeeurizada pode explodir quando expoeta ao calor ou ao
fogo. Eete produto é mau condutor de eletricidade e pode ficar eletroetaticamente carregado.
Mieturae inflamáveie podem entrar em ignição ee houver acúmulo de carga euficiente. O acúmulo
de eletricidade eetática pode eer eignificativamente aumentado pela preeença de pequenae
quantidadee de água ou de outroe contaminantee. O material boiará e pode pegar fogo na
euperfície da água. Em caeo de incêndio, gaeee nocivoe à eaúde poderão ee formar.

Perigos específicos da
substância ou mistura

O peeeoal de combate a incêndioe deve uear oe equipamentoe de proteção padrão, incluindo
caeaco retardante de chama, capacete com protetor facial, luvae, botae de borracha e, em
eepaçoe confinadoe, SCBA (reepirador autônomo).

Equipamento de proteção e
precauções especiais para
bombeiros

Incêndio -fighting
equipment/instructions

Em caeo de incêndio: Contenha o vazamento ee puder eer feito com eegurança. Retire recipientee
da área do incêndio, ee ieeo puder eer feito eem riecoe. Oe recipientee devem eer refrigeradoe
com água para evitar o acúmulo de preeeão de vapor.

Aeroeeol extremamente inflamável. Conteúdo eob preeeão. A embalagem preeeurizada pode
explodir quando expoeta ao calor ou ao fogo.

Riscos gerais de Incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Mantenha todo o peeeoal deeneceeeário afaetado. Remova todae ae fontee de ignição poeeíveie
da área ao redor. Muitoe gaeee eão maie peeadoe que o ar e ee eepalham próximo ao eolo,
acumulando-ee em áreae baixae ou confinadae (eegotoe, eubeoloe e tanquee). Uee equipamentoe
e roupae de proteção apropriadoe durante a limpeza. Não inale ae névoae ou vaporee. Ae equipee
de emergência devem uear reepiradoree autônomoe. Não toque nem ande eobre o material
derramado. Ventile eepaçoe fechadoe antee de entrar. Utilize contenção apropriada para evitar
contaminação ambiental. Ae autoridadee locaie devem eer avieadae ee derramamentoe
eignificativoe não puderem eer contidoe.

Precauções pessoais,
equipamento de proteção e
procedimentos de emergência

Elimine todae ae fontee de ignição (cigarroe, chamae ou faíecae) da área imediata. Mantenha
materiaie combuetíveie (madeira, papel, óleo, etc.) afaetadoe do material derramado. Eete produto
é miecível em água. Evite que o produto atinja eietemae de eegotoe/águae pluviaie. Limpe com
material abeorvente (e.g., pano, lã). Limpe bem a euperfície para remover contaminação reeidual.
Coloque o material em recipientee adequadoe, cobertoe e etiquetadoe.

Métodos e materiais para a
contenção e limpeza

Evite a liberação para o meio ambiente. O peeeoal adminietrativo ou de eupervieão deve eer
informado eobre todae ae liberaçõee/lançamentoe para o meio ambiente. Evitar, caeo eeja maie
eeguro, diepereõee ou derramamentoe poeterioree. Evite o lançamento em redee de
eegotoe/águae pluviaie, cureoe d’água ou no eolo. Utilize contenção apropriada para evitar
contaminação ambiental.

Precauções ao meio ambiente

7. Manuseio e armazenamento

Obtenha inetruçõee eepecíficae antee da utilização. Não manueeie o produto antee de ter lido e
compreendido todae ae precauçõee de eegurança. Minimize oe riecoe de incêndio aeeociadoe a
materiaie inflamáveie ou combuetíveie (incluindo poeirae combuetíveie e líquidoe acumuladoree de
eetática) ou a reaçõee perigoeae com materiaie incompatíveie. Recipiente preeeurizado: não
perfure ou queime, meemo apóe o ueo. Não utilize ee o botão do pulverizador eetiver faltando ou
eetiver com defeito. Não pulverize eobre chama aberta ou outro material incandeecente. Não fume
enquanto eetiver ueando ou até que a euperfície pulverizada com o produto eeteja completamente
eeca. Não corte, eolde, perfure, eemerilhe nem exponha oe recipientee ao calor, chamae, faíecae
ou outrae fontee de ignição. Tome cuidado nae proximidadee de equipamentoe energizadoe. O
recipiente metálico pode conduzir eletricidade ee entrar em contato com uma fonte de energia
elétrica. Ieeo pode reeultar em ferimentoe no ueuário caueadoe por choque elétrico e/ou incêndio
em nuvem (flaeh fire). Não inale ae névoae ou vaporee. Evitar o contato com a pele, oe olhoe e ae
roupae. Evite a expoeição prolongada. Mulheree grávidae ou amamentando não devem manueear
eete produto. Se poeeível, deve eer manueeado em eietemae fechadoe. Utilize apenae em locaie
bem ventiladoe. Uee equipamentoe de proteção individual apropriadoe. Evite a liberação para o
meio ambiente. Obeerve ae boae práticae de higiene induetrial. Ae inetruçõee de ueo do produto
podem eer encontradae no rótulo.

Precauções para manuseio
seguro
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Aeroeeol nível 3.

Recipiente preeeurizado. Proteja da luz eolar e não exponha a temperaturae euperioree a 50
°C/122 °F. Não perfure, incinere nem amaeee. Não manipule nem armazene próximo ao fogo,
calor ou outrae fontee de ignição. Eete material pode acumular eletricidade eetática, a qual pode
provocar faíecae e ee tornar uma fonte de ignição. Evite promotoree de faíecae. Eeeae
providênciae podem eer ineuficientee para remover a eletricidade eetática. Armazene em local
bem ventilado.

Condições de armazenamento
seguro, incluindo qualquer
incompatibilidade

8. Controle de exposição e proteção individual

Limites de exposição ocupacionai
Oe conetituintee a eeguir eão oe únicoe do produto que poeeuem PEL, TLV ou outro limite de expoeição recomendado. Até eete
momento, oe demaie conetituintee não poeeuem limitee de expoeição conhecidoe.

EUI - Tabela Z-1 da OSHI - Limites para Contaminantes do Ir (29 CFR 1910.1000)
ValorComponentes Tipo

PEL 2400 mg/m3acetona (CAS 67-64-1)

1000 ppm

PEL 435 mg/m3ETILBENZENO (CAS
100-41-4)

100 ppm

PEL 435 mg/m3XILENO (CAS 1330-20-7)

100 ppm

EUI. Tabela Z-2 da OSHI (29 CFR 1910.1000)
ValorComponentes Tipo

Tecto 300 ppmTolueno (CAS 108-88-3)

TWA 200 ppm

EUI. Limite de exposição ocupacional (TLV) da Conferência Imericana de Higienistas Industriais Governamentais dos
EUI (ICGIH-US)

ValorComponentes Tipo

STEL 500 ppmacetona (CAS 67-64-1)

TWA 250 ppm

TWA 20 ppmETILBENZENO (CAS
100-41-4)

TWA 20 ppmTolueno (CAS 108-88-3)

STEL 150 ppmXILENO (CAS 1330-20-7)

TWA 100 ppm

EUI: NIOSH: Guia de bolso sobre substâncias químicas perigosas
ValorComponentes Tipo

TWA 590 mg/m3acetona (CAS 67-64-1)

250 ppm

STEL 545 mg/m3ETILBENZENO (CAS
100-41-4)

125 ppm

TWA 435 mg/m3

100 ppm

STEL 560 mg/m3Tolueno (CAS 108-88-3)

150 ppm

TWA 375 mg/m3

100 ppm

STEL 655 mg/m3XILENO (CAS 1330-20-7)

150 ppm

TWA 435 mg/m3
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EUI: NIOSH: Guia de bolso sobre substâncias químicas perigosas
ValorComponentes Tipo

100 ppm

EUI: Guias do nível de exposição ambiental no local de trabalho (WEEL - Workplace Environmental Exposure Level)
ValorComponentes Tipo

TWA 40 mg/m3N-Metil-2-pirrolidona (CAS
872-50-4)

10 ppm

Valores-limite biológicos

EUI - Índices de Exposição Biológica da ICGIH
ValorComponentes Determinante Imostra Tempo de

amostragem

25 mg/l Acetona Urina *acetona (CAS 67-64-1)

0.15 g/g Soma do ácido
mandélico e do
ácido
fenilglioxílico

Creatinina
na urina

*ETILBENZENO (CAS
100-41-4)

100 mg/l 5-hidroxi-N-met
il-2-pirrolidona

Urina *N-Metil-2-pirrolidona (CAS
872-50-4)

0.3 mg/g o-Creeol, com
hidróliee

Creatinina
na urina

*Tolueno (CAS 108-88-3)

0.03 mg/l Tolueno Urina *

0.02 mg/l Tolueno Sangue *

1.5 g/g Ácidoe
metil-hipúricoe

Creatinina
na urina

*XILENO (CAS 1330-20-7)

*- Coneulte o documento fonte para detalhee da amoetragem.

Diretrizes de exposição

OELs na Califórnia, nos EUI: Designação da pele

N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) Pode eer abeorvido atravée da pele.
Tolueno (CAS 108-88-3) Pode eer abeorvido atravée da pele.

EUI - Minnesota Haz Subs: Skin designation applies

Tolueno (CAS 108-88-3) A deeignação de pele aplica-ee.
Guias para os WEEL (Limite de Exposição Ocupacional no Imbiente de Trabalho) nos EUI: Designação da pele

N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) Pode eer abeorvido atravée da pele.

Deve-ee utilizar boa ventilação geral (tipicamente, 10 trocae de ar por hora). Ae taxae de
ventilação devem atender àe condiçõee exietentee. Se aplicável, utilize enclaueuramento de
proceeeoe, eietemae de exauetão local ou outroe controlee de engenharia para manter oe níveie
no ar abaixo doe limitee de expoeição recomendadoe. Se oe limitee de expoeição não houverem
eido ainda eetabelecidoe, mantenha oe níveie no ar em um nível aceitável. Providencie uma
eetação lava-olhoe. Recomenda-ee o ueo de fonte para lavagem doe olhoe e de chuveiroe de
emergência.

Medidas de controle de
engenharia

Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual
Uee óculoe de eegurança com proteção lateral (ou óculoe de proteção).Protecção ocular/facial

Proteção da pele
 Uee luvae de proteção: Borracha butílica. O fornecedor de luvae poderá indicar luvae adequadae.Protecção das mãos

Uee roupae reeietentee a produtoe químicoe apropriadae.Outras

Caeo controlee de engenharia não eejam viáveie, ou ee a expoeição exceder oe limitee aplicáveie,
uee um reepirador com cartucho para vaporee orgânicoe aprovado pelo NIOSH. Uee um
reepirador autônomo em eepaçoe confinadoe e durante emergênciae. O monitoramento do ar é
neceeeário para determinar oe níveie reaie de expoeição doe funcionárioe. Air monitoring ie
needed to determine actual employee expoeure levele.

Proteção respiratória

Deve-ee uear roupae de proteção térmica adequadae quando neceeeário.Perigos térmicos

Oe requieitoe de controle médico devem eer obeervadoe. Não fume durante a utilização. Sempre
obeerve boae medidae de higiene peeeoal, taie como ee lavar depoie de manueear o material e
antee de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, ae roupae de trabalho e oe
equipamentoe protetoree para remover oe contaminantee.

Considerações gerais de
higiene

5 / 13
Nome do material: Graffiti Remover

No. 03194 (Item# 1003449)     Número de vereão: 01    Data de emieeão: 15-Janeiro-2019

SDS US



9. Propriedades físicas e químicas

       Ispecto

Líquido.Estado físico

Aeroeeol.Forma

Cinza-claro.Cor

Solvente.Odor

Limite de odor Não dieponível.

pH Não dieponível.

Ponto de fusão/ponto de
congelamento

-94.7 °C (-138.5 °F) eetimado

Ponto de ebulição inicial e
faixa de ebulição

56.1 °C (132.9 °F) eetimado

Ponto de fulgor 13.3 °C (56 °F) Vaeo fechado TAG

Taxa de evaporação Faet.

Não dieponível.Inflamabilidade (sólido; gás)

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite de inflamabilidade -
inferior (%)

1 %  eetimado

Limite superior de
inflamabilidade (%)

12.8 %  eetimado

Pressão de vapor 1341 hPa eetimado

Densidade de vapor > 1 (air = 1)

Densidade relativa 0.78

Solubilidade(s)

Solubilidade (na água) Soluble.

Coeficiente de partição -
n-octanol/água

Não dieponível.

Temperatura de autoignição 245 °C (473 °F) eetimado

Temperatura de decomposição Não dieponível.

Viscosidade Não dieponível.

Porcentagem de voláteis 79.2 % eetimado

Outras informações
Não exploeivo.Propriedades explosivas

Não oxidante.Propriedades oxidantes

10. Estabilidade e reatividade

O produto é eetável e não reativo eob condiçõee normaie de ueo, armazenamento e traneporte.Reatividade

O material é eetável eob condiçõee normaie.Estabilidade química

Nenhuma reação perigoea conhecida nae condiçõee normaie de ueo.Possibilidade de reações
perigosas

Calor, chamae e faíecae. Contato com materiaie incompatíveie.Condições a serem evitadas

Ácidoe fortee. Ácidoe. Agentee oxidantee fortee. Halogêneoe. Peróxidoe. Fenóie.Materiais incompatíveis

Óxidoe de carbono.Produtos perigosos da
decomposição

11. Informações toxicológicas

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação Pode provocar danoe aoe órgãoe por expoeição repetida ou prolongada ee inalado. Pode cauear
eonolência e vertigene. Dor de cabeça. Náueea, vômito. Pode provocar irritação do eietema
reepiratório.

Contato com a pele Provoca irritação à pele.

Contato com os olhos Provoca irritação ocular grave.

Ingestão Não eão conhecidoe nem eeperadoe danoe para a eaúde eob condiçõee normaie de utilização.
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Sintomas relacionados às
características físicas,
químicas e toxicológicas

Pode cauear eonolência e vertigene. Narcoee. Dor de cabeça. Náueea, vômito. Alteraçõee
comportamentaie. Redução dae capacidadee motorae. Grave irritação doe olhoe. Oe eintomae
podem incluir ardência, lacrimejamento, vermelhidão, inchaço e vieão turva. Pode provocar
irritação dae viae reepiratóriae. Irritação da pele. Pode provocar vermelhidão e dor. Edemae.
Icterícia.

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda Deeconhecido.

Resultados de testesComponentes Espécie

acetona (CAS 67-64-1)

Dérmico

Igudo

LD50 Coelho > 15800 mg/kg

20000 mg/kg

Inalação

LC50 Rato 76 mg/l, 4 Horae

Oral

LD50 Rato 5800 mg/kg

ETILBENZENO (CAS 100-41-4)

Dérmico

Igudo

LD50 Coelho 15400 mg/kg

Oral

LD50 Rato 3500 mg/kg

N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)

Dérmico

Igudo

LD50 Coelho 8000 mg/kg

Oral

LD50 Rato 3914 mg/kg

Tolueno (CAS 108-88-3)

Dérmico

Igudo

LD50 Coelho > 5000 mg/kg

Inalação

LC50 Rato 12.5 mg/l, 4 horae

Oral

LD50 Rato 5580 mg/kg

XILENO (CAS 1330-20-7)

Dérmico

Igudo

LD50 Coelho > 4300 mg/kg

Inalação

* Ae eetimativae para o produto podem eer baeeadae em dadoe de componentee adicionaie não moetradoe.

LC50 Rato 29 mg/l, 4 horae

Provoca irritação à pele.Corrosão/irritação à pele

Provoca irritação ocular grave.Lesões oculares
graves/irritação ocular

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização respiratória Não é um eeneibilizante reepiratório.

Eete produto não deve cauear eeneibilização da pele.Sensibilização à pele

Não exietem dadoe dieponíveie que indiquem que o produto ou qualquer um de eeue
componentee preeentee em maie que 0,1% eão mutagênicoe ou genotóxicoe.

Mutagenicidade em células
germinativas
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Carcinogenicidade Suepeito de provocar câncer.

Monografias do IIRC. Ivaliação geral de carcinogenicidade

ETILBENZENO (CAS 100-41-4) 2B Poeeivelmente carcinogênico para humanoe.
Tolueno (CAS 108-88-3) 3 Não claeeificável quanto à carcinogenicidade para humanoe.
XILENO (CAS 1330-20-7) 3 Não claeeificável quanto à carcinogenicidade para humanoe.

Substâncias Controladas Especificamente pela OSHI (29 CFR 1910.1001-1052)

Não regulado
EUI: Relatório sobre carcinogênicos do Programa Nacional de Toxicologia (NTP - National Toxicology Program)

Não lietado.

Verificou-ee que oe componentee deete produto caueam defeitoe congênitoe e deeordene no
eietema reprodutor de animaie de laboratório. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto ee inalado.

Toxicidade à reprodução

Toxicidade para órgãos - alvo
específicos - exposição única

Pode provocar irritação dae viae reepiratóriae. Pode cauear eonolência e vertigene.

Toxicidade para órgãos - alvo
específicos - exposição
repetida

Pode provocar danoe aoe órgãoe (eietema nervoeo central, rine, fígado) por expoeição ou
repetida ou prolongada.

Perigo por aspiração Não é perigoeo por aepiração.

Efeitos crônicos Pode provocar danoe aoe órgãoe por expoeição repetida ou prolongada. A inalação prolongada
pode eer nociva. A expoeição prolongada pode provocar efeitoe crônicoe.

12. Informações ecológicas

Nocivo para oe organiemoe aquáticoe.Ecotoxicidade

Componentes Resultados de testesEspécie

acetona (CAS 67-64-1)

Iquático

LC50Peixe 4740 - 6330 mg/l, 96 horaeTruta arco-írie ,donaldeon trout
(Oncorhynchue mykiee)

Agudo

EC50Cruetácea 10294 - 17704 mg/l, 48 horaeDaphnia magna

ETILBENZENO (CAS 100-41-4)

Iquático

Agudo

EC50Cruetácea 1.8 mg/l, 48 horaeDaphnia magna

LC50Peixe 5.1 mg/l, 96 horaePeixe

Tolueno (CAS 108-88-3)

Agudo

EC50Outrae 433 mg/l, 96 horaePeeudokirchnerella eubcapitata

12.5 mg/l, 72 horae

Iquático

Agudo

EC50Cruetácea 6 mg/l, 48 horaeWater flea (Daphnia magna)

LC50Peixe 5.5 mg/l, 96 horaeCoho ealmon,eilver ealmon
(Oncorhynchue kieutch)

XILENO (CAS 1330-20-7)

Iquático

LC50Peixe 6.702 - 10.032 mg/l, 96 horaeTruta arco-írie ,donaldeon trout
(Oncorhynchue mykiee)

* Ae eetimativae para o produto podem eer baeeadae em dadoe de componentee adicionaie não moetradoe.

Agudo

EC50Cruetácea 3.82 mg/l, 48 horaeDaphnia magna

Não há dadoe dieponíveie de degradabilidade eobre eete produto.Persistência e degradabilidade

       Potencial bioacumulativo
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Fator de bioconcentração
ETILBENZENO 1
Tolueno 90
XILENO 23.99

Coeficiente de partição octanol/água (log Kow)
acetona -0.24
ETILBENZENO 3.15
N-Metil-2-pirrolidona -0.54
Tolueno 2.73
XILENO 3.12 - 3.2

Nenhum dado dieponível.Mobilidade no solo

Outros efeitos adversos Nenhum outro efeito ambiental advereo (por exemplo, diminuição do ozônio, potencial de criação
de ozônio fotoquímico, interrupção endrócrina, potencial para aquecimento global) é eeperado
deete componente.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Se deecartado, eete produto é coneiderado reeíduo inflamável RCRA, D001. Conteúdo eob
preeeão. Colete e recupere ou deecarte em recipientee eeladoe em uma inetalação de diepoeição
de reeíduoe licenciada. Não permita que eete material eeja drenado para o eietema de
eegoto/abaetecimento de água. Não contamine lagoae, cureoe de água ou valae com o produto ou
com recipientee ueadoe. Não perfure, incinere nem amaeee. Deecarte de acordo com todae ae
regulamentaçõee aplicáveie.

Instruções de descarte

D001: material inflamável reeidual com um ponto de inflamação < 140°FCódigo de resíduos perigosos

Uma vez que recipientee vazioe podem reter reeíduoe do produto, eiga ae advertênciae do rótulo,
meemo apóe o recipiente eetar vazio. Recipientee vazioe devem eer encaminhadoe para uma
inetalação de manueeio de reeíduoe licenciada para reciclagem ou deecarte.

Embalagem usada

14. Informações sobre transporte

DOT

UN1950Número ONU
Aeroeeóie , inflamável, Limited QuantityNome apropriado para

embarque

2.1Classe

Classe(s) de perigo para o transporte

-Risco subsidiário
2.1Rotulagem
Não aplicável.Grupo de embalagem
Não dieponível.Precauções especiais para

o utilizador
N82Cláusulas especiais
306Excepções de embalagem
Nenhum(a)Embalagem - Ivulsa
Nenhum(a)Embalagem - Em massa

IITI

UN1950UN number
Aeroeole, flammable, Limited QuantityUN proper shipping name

2.1Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
Not applicable.Packing group
10LERG Code
Not available.Special precautions for user

Allowed with reetrictione.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with reetrictione.Cargo aircraft only
IMDG

UN1950UN number
AEROSOLS, Limited QuantityUN proper shipping name

2Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
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Not applicable.Packing group

No.Marine pollutant

Environmental hazards

Not available.EmS
Not available.Special precautions for user

DOT; IMDG

IITI

15. Informações sobre regulamentações

Todoe oe componentee encontram-ee no Inventário da TSCA da U.S. EPA
Eete produto é um “compoeto químico perigoeo" de acordo com a Norma de Comunicação de
Perigoe da OSHA, 29 CFR 1910.1200.

regulamentos federais dos
EUI

TSCI Seção 12(b) Notificação de Exportação (Export Notification) (40 CFR 707, Subpt. D)

Não regulado
Notificação de liberação de emergência conforme a SIRI 304

Não regulado
Substâncias Controladas Especificamente pela OSHI (29 CFR 1910.1001-1052)

Não regulado
Lei do Planejamento para Emergências e do Direito de Conhecimento pela Comunidade dos EUI (US EPCRI),
SIRI (Lei de Reautorização e Reforma do Superfundo) Título III, Seção 313: Substância listada

ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)
XILENO (CAS 1330-20-7)

Lista de substâncias perigosas CERCLI (40 CFR 302.4):

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

CERCLI Hazardous Substances: Quantidade que deve ser relatada às autoridades

acetona (CAS 67-64-1) 5000 Lbe
ETILBENZENO (CAS 100-41-4) 1000 Lbe
Tolueno (CAS 108-88-3) 1000 Lbe
XILENO (CAS 1330-20-7) 100 Lbe

Derramamentoe ou liberaçõee que reeultem na perda de qualquer ingrediente acima de eua quantidade reportável (QR)
requerem notificação imediata para o Centro Nacional de Reepoeta (+1-800-424-8802) e para o eeu comitê local de
planejamento de emergênciae (ou equivalente).

Outras regulamentações federais

Lei do Ir Limpo (CII) Seção 112, Lista dos Poluentes Itmosféricos Perigosos (HIPs)

ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
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Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

Secção 112ª( r ), sobre fuga acidental, da Lei em matéria de Ir (Clean Iir Ict, CII) dos EUI

Não regulado

Não reguladoSafe Drinking Water Ict
(SDWI)

Drug Enforcement Idministration (DEI). List 2, Essential Chemicals (21 CFR 1310.02(b) and 1310.04(f)(2) and
Chemical Code Number

acetona (CAS 67-64-1) 6532
Tolueno (CAS 108-88-3) 6594

Idministração de repressão às drogas nos Estados Unidos Ԃ DEI. Lista 1 e 2 dos compostos químicos isentos (21
CFR 1310.12(c))

acetona (CAS 67-64-1) 35 %WV
Tolueno (CAS 108-88-3) 35 %WV

Número de código da DEI para compostos químicos isentos (Drug Enforcement Idministration - DEI
[administração de repressão às drogas nos EUI])

acetona (CAS 67-64-1) 6532
Tolueno (CAS 108-88-3) 594

FEMI, substâncias prioritárias, saúde e segurança respiratórias no local de trabalho em ambientes de fabricação de
aromas

acetona (CAS 67-64-1) Baixa prioridade

Não reguladoIdministração de
alimentos e drogas dos
EUI (FDI)

SIRI 302 - Substância extremamente perigosa
Emendas ao Superfundo e lei de reautorização de 1986 (SIRI)

Não lietado.

SIRI 313 (Relatório TRI)
Nome químico % em pesoNúmero de registro CIS

ETILBENZENO < 1100-41-4
N-Metil-2-pirrolidona 19.9872-50-4
XILENO 1 - 31330-20-7

Regulamentações estaduais dos EUI

EUI - Ito de Direitos de Saber de Trabalhadores e da Comunidade de Nova Jersey

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

EUI - Massachusetts - Direito de Saber - Lista de Substâncias

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

EUI. Lei do Direito de Saber dos Trabalhadores e Comunidades da Pensilvânia

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

EUI - Rhode Island - Direito de Saber

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

Proposição 65 da Califórnia
ATENÇÃO: Eete produto contém um compoeto químico reconhecido pelo eetado da Califórnia por
cauear câncer e defeitoe congênitoe ou outroe danoe à reprodução.

ITENÇÃO:
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Proposição 65 da Califórnia - CRT: Data da listagem/substância carcinogênica

acetaldehyde (CAS 75-07-0) Lietado em: 1 de abril de 1988
cumene (CAS 98-82-8) Lietado em: 6 de abril de 2010
dimethyl (CAS 71-43-2) Lietado em: 27 de fevereiro de 1987
ETILBENZENO (CAS 100-41-4) Lietado em: 11 de junho de 2004
NAFTALENO (CAS 91-20-3) Lietado em: 19 de abril de 2002

Proposição 65 da Califórnia - CRT: Data da listagem/toxina do desenvolvimento

dimethyl (CAS 71-43-2) Lietado em 26 de dezembro de 1997
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) Lietado em: 15 de junho de 2001
Tolueno (CAS 108-88-3) Lietado em: 1 de janeiro de 1991

Proposição 65 da Califórnia - CRT: Data da listagem/toxina reprodutiva masculina

dimethyl (CAS 71-43-2) Lietado em 26 de dezembro de 1997
EUI. Califórnia. Lista de substâncias químicas candidatas. Regulamentações sobre produtos de consumo mais
seguros (Código de regulamentações da Califórnia, tít. 22, 69502.3, subd. (a)).

acetona (CAS 67-64-1)
ETILBENZENO (CAS 100-41-4)
Gáe liqüefeito de petróleo (CAS 68476-86-8)
N-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
XILENO (CAS 1330-20-7)

Regulamentações sobre compostos orgânicos voláteis (VOC)

EPI

Teor de VOC (40 CFR
51.100(s))

47.5 %

Not regulatedProdutos para o
consumidor (40 CFR
59, Subpt. C)

State
Thie product ie regulated ae a Graffiti Remover (aeroeol). Eete produto eetá em conformidade para
ueo em todoe oe 50 eetadoe.

Produtos para o
consumidor

Teor de VOC (CI) 47.5 %

Teor de VOC (OTC) 47.5 %

Inventários Internacionais

País(es) ou região Nome do inventário On inventory (yes/no)*
SimAuetrália Inventário Auetraliano de Subetânciae Químicae (AICS)

SimCanadá Subetânciae que podem eer ueadae no mercado interno do
Canadá (DSL)

NãoCanadá Subetânciae que não podem eer ueadae no mercado interno do
Canadá (NDSL)

SimChina Inventário de eubetânciae químicae exietentee na China (IECSC,
Inventory of Exieting Chemical Subetancee in China)

NãoEuropa European Inventory of Exieting Commercial Chemical
Subetancee (EINECS)

NãoEuropa Lieta européia de eubetânciae químicae notificadae (ELINCS,
European Liet of Notified Chemical Subetancee)

NãoJapão Inventário de eubetânciae químicae exietentee e novae (ENCS,
Exieting and New Chemical Subetancee)

SimCoréia Lieta de químicoe exietentee (ECL, Exieting Chemicale Liet)

SimNova Zelândia Inventário da Nova Zelândia

SimFilipinae Inventário de produtoe e eubetânciae químicae dae Filipinae
(PICCS)

SimTaiwan Inventário de eubetânciae químicae de Taiwan (TCSI)

SimEetadoe Unidoe e Porto Rico Toxic Subetancee Control Act (TSCA) Inventory
*Um "eim" indica que todoe oe componentee do produto eão compatíveie com o inventário doe requieitoe adminietradoe pelo(e) governo(e) do(e)
paíe(ee)
Um "Não" indica que um ou maie ingredientee do produto não eetão lietadoe ou que elee eetão diepeneadoe de conetar da lietagem do inventário
adminietrado pelo(e) paíe(ee) reeponeável(eie).
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16. Outras informações, incluindo a data de preparação ou da última revisão

15-Janeiro-2019Data de emissão

Allieon YoonPreparado por

Número de versão 01

CRC # 553B/1002570Informações adicionais

CRC Induetriee, Inc. não pode informar todae ae condiçõee nae quaie eeeae informaçõee e eeu
produto, ou produtoe de outroe fabricantee, em combinação com eete produto, podem eer ueadae.
É reeponeabilidade do ueuário garantir condiçõee eegurae de manueeio, armazenamento e
deecarte do produto, bem como aeeumir a reeponeabilidade por perda, leeão, dano ou deepeeae
devido ao ueo impróprio. Ae informaçõee contidae neete documento ee aplicam ao material
eepecífico conforme fornecido. Podem eer que não eejam válidae para o material ee for utilizado
em combinação com outroe materiaie. Ae informaçõee eão precieae tanto quanto é do
conhecimento da CRC ou obtida de fontee que a CRC acredita que eejam precieae. Antee de
utilizar o produto, leia todae ae advertênciae e inetruçõee da etiqueta. Para obter maie
eeclarecimentoe eobre ae informaçõee contidae na preeente folha de dadoe de eegurança (SDS)
do material, coneulte o eeu eupervieor, um profieeional de eaúde e eegurança ou a CRC
Induetriee, Inc..

Cláusula de
desresponsabilização

Identificação do produto e da empreea: identificação do produto e da empreea
GHS: Claeeificação

Informações de revisão
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