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METTLER TOLEDO FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Sistema Global Harmonizado

Regeneration solution

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto Regeneration solution

Sinónimos Reconditioning solution (9927)

Código do produto 52118033, 51350104

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da Substância/Mistura Electrode activator

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Identificação da
sociedade/empresa

Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel: +41 22 567 53 22
Fax: +41 22 567 53 23
Email: ph.lab.support@mt.com

1.4. Número de telefone de
emergência

(24-Hour-Number): GBK GmbH +49 6132 84463

Data de edição 12.02.2018

Versão GHS 2

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com
Regulamento (CE) No. 1272/2008

Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2, H315
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2, H319

Informações suplementares Para o texto completo sobre as frases mencionadas nesta Secção,
ver a Secção 16.
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2.2. Elementos do rótulo

X

Palavra-sinal Atenção

Frases de perigo H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência 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.
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.

Conselhos adicionais Nenhum(a).

Identificador do produto Nenhum(a).

Embalagens < 125 ml

Atenção

2.3. Outros perigos Não conhecidas.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Solução à base de água de sais inorgânicos.

Componentes Classificação CLP
Identificador do
produto

Água desionizada 95% - 99%
No. CAS.: 7732-18-5

No. CE.: 231-791-2

Hidrogenodifluoreto de amónio 0.5% - 1%

Acute Tox. 3 H301, Skin Corr.
1B H314

[CSk1B: C ≥ 1 % ¦ CSk2: 0,1 % 
≤ C < 1 % ¦ CEy2: 0,1 % ≤ C < 1 
%]

No. CAS.: 1341-49-7

No. CE.: 215-676-4

No. de Index.: 009-009-00-
4

Para o texto completo sobre as frases mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

Impurezas perigosas Não conhecidas.
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SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Em caso de inalação acidental de vapores ou produtos de
decomposição deve deslocar-se para local arejado. Chamar
imediatamente um médico ou contactar o centro anti-venenos.

Contacto com a pele Lavar imediatamente com sabão e bastante água removendo todo
o vestuário e sapatos contaminados. É necessário tratamento
médico imediato visto que as lesões da pele não tratadas dão
origem a feridas de cicatrização dificil e demorada.

Contacto com os olhos Enxaguar na totalidade com bastante água, inclusivamente debaixo
das pálpebras. Consultar um médico.

Ingestão Enxaguar a boca. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o
médico, e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos como
retardados

Não conhecidas.

4.3. Indicações sobre cuidados
médicos urgentes e tratamentos
especiais necessários

Não conhecidas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto
químico seco ou dióxido de carbono.

Meios de extinção que não
devem ser utilizados por razões
de segurança

Nenhum(a).

5.2. Perigos especiais
decorrentes da substância ou
mistura

O produto não é inflamável. Usar meios de extinção que sejam
apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.
Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente.
Não deve entrar no sistema de esgotos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de
protecção a utilizar pelo pessoal
de combate a incêndio

Procedimento standard para incêndios com produtos químicos. Em
caso de incêndio, usar um equipamento de respiração individual.
Utilizar fato de protecção.

Métodos específicos Os jactos de água podem ser utilizados para arrefecer os
contentores fechados.
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SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Conselho para o pessoal de não-
emergência

Assegurar ventilação adequada. Usar equipamento de protecção
individual. Varrer para evitar o perigo de escorregar. Evitar o
contacto com a pele e os olhos.

conselho para pessoal
responsável das emergências

Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Usar equipamento de
protecção individual. Varrer para evitar o perigo de escorregar. Não
respirar vapores/poeira.

6.2. Precauções a nível ambiental Não descarregar à superficie das águas ou no sistema de esgoto
sanitário.

6.3. Métodos e materiais de
confinamento e limpeza

Embeber com material absorvente inerte. Manter em recipientes
fechados adequados, para eliminação.

6.4. Remissão para outras
secções

Ver secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um
manuseamento seguro

Usar equipamento pessoal de protecção. Tenha cuidado e
precauçao a fim de evitar o contacto com a pele e inalaçao de
vapores ou nevoeiros. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

7.2. Condições de armazenagem
segura, incluindo eventuais
incompatibilidades

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Classe
de armazenagem 8.

7.3. Utilizações finais específicas Não existe informação disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limite(s) de exposição Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente
dito.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e
segurança. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

Protecção individual

Protecção respiratória No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório
adequado. Repirador com filtro combinado para vapor/partículas
(EN 14387).
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Protecção das mãos Luvas resistentes ao ácido fluorídrico e a solventes (luvas feitas de
VITON (R)). As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer
as especificações da Directiva da UE 89/689/CEE e a norma EN
374 derivada dela. Tomar atenção à informação dada pelo produtor
relativa à permeabilidade e ao tempo de afloramento, e às
condições especiais de trabalho (tensão mecânica, duração do
contacto). Pausa a través do tempo: > 4 h.

Protecção dos olhos Óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN
166.

Protecção do corpo e da pele Escolher uma protecção para o corpo conforme a quantidade e a
concentração das substâncias perigosas no lugar de trabalho.

Perigos térmicos Não requer precauções especiais.

Controlo da exposição ambiental Não descarregar à superficie das águas ou no sistema de esgoto
sanitário.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto Líquido.
Cor Incolor.
Odor Nenhum(a).
Limite de cheiro Não determinado.
pH: ~ 2
Temperatura de fusão/intervalo: Não determinado.
Temperatura de
ebulição/intervalo:

Não determinado.

Ponto de inflamação: Não determinado.

Velocidade de evaporação: Não determinado.
Inflamabilidade: Não determinado.
Limites de explosão: Não determinado.
Pressão de vapor: Não determinado.
Densidade do vapor: Não determinado.
Densidade relativa: Não determinado.
Hidrossolubilidade: completamente miscível
Coeficiente de partição (n-
octanol/água):

Não determinado.

Temperatura de auto-ignição: Não determinado.
Temperatura de decomposição: Não determinado.
Viscosidade: Não determinado.
Propriedades explosivas: não perigoso
Propriedades comburentes: Nenhum(a)

9.2. Outras informações

Caracterísicas Gerais do Produto Não existe informação disponível.
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reacções
perigosas

Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar Não exigido.

10.5. Materiais incompatíveis Nenhum(a).

10.6. Produtos de decomposição
perigosos

Nenhuma razoavelmente previsível.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente
dito.
Água desionizada (CAS 7732-18-5)
Oral LD50 Rat > 90 mL/kg (FOOD_JOURN)
Hidrogenodifluoreto de amónio (CAS 1341-49-7)
Oral LD50 Rat = 130 mg/kg (IUCLID)

Corrosão/irritação cutânea Corrosivo.

Lesões oculares graves/irritação
ocular

Corrosivo.

Sensibilizantes respiratórios Dados não disponíveis.

Carcinogenicidade Dados não disponíveis.

Mutagenicidade em células
germinativas

Dados não disponíveis.

Toxicidade reprodutiva Dados não disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos - exposição única

Dados não disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos - exposição repetida

Dados não disponíveis.

Perigo de aspiração Dados não disponíveis.

Experiência humana Dados não disponíveis.

Informações sobre vias de
exposição prováveis

dermal
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Sintomas relacionados com as
características físicas, químicas
e toxicológicas

Substâncias corrosivas inaladas podem conduzir a um edema
tóxico pulmonar.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente
dito. Devem alterar o pH das águas.

12.2. Persistência e
degradabilidade

Espera-se que seja bio-degradável.

12.3. Potencial de
bioacumulação

A bio-acumulação é improvável.

12.4. Mobilidade no solo Dados não disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação
PBT e mPmB

Esta preparação não contem substâncias consideradas por serem
persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT).

12.6. Outros efeitos adversos Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de
desperdícios/produto não
utilizado

Dispor em observação das definições da autoridade responsável
local.

Embalagens contaminadas Eliminar como produto Não utilizado.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

ADR/RID UN 2817.
Designação oficial de transporte da ONU: DIFLUORETO ÁCIDO
DE AMÓNIO EM SOLUÇÃO.
Classe 8.
Grupo de embalamento III.
Rótulos ADR/RID 8+6.1.
Código do classificação CT1.
Número de identificação de perigo 86.
Quantidade limitada 5 L.
Quantidade de exceção E1.
Código de restrição de utilização do túnel E
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IMDG UN 2817.
Designação oficial de transporte da ONU: AMMONIUM
HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION.
Classe 8.
Grupo de embalamento III.
Rótulos IMDG 8+6.1.
Quantidade limitada 5 L.
Quantidade de exceção E1.
EMS F-A, S-B.
Poluente marinho: Não.

IATA UN 2817.
Designação oficial de transporte da ONU: Ammonium
hydrogendifluoride solution.
Classe 8.
Grupo de embalamento III.
Rótulos IATA 8+6.1.
Instruções de embalagem (avião de passageiros): 852 (5 L).
Instrução de embalagem (LQ): Y841 (1 L).
Instruções de embalagem (avião carga): 856 (60 L).

Navegação interior ADN UN 2817.
Designação oficial de transporte da ONU: DIFLUORETO ÁCIDO
DE AMÓNIO EM SOLUÇÃO.
Classe 8.
Grupo de embalamento III.
Rótulos ADN 8+6.1.
Código do classificação CT1.
Quantidade limitada 5 L.
Quantidade de exceção E1.

Outras informações Due to low concentration of components, the Packing Group III is
correct.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente

Informação sobre
regulamentação

O produto é classificado e rotulado de acordo com as directivas da
CE ou das leis nacionais respectivas.

Hidrogenodifluoreto de amónio (CAS 1341-49-7)
EU - Control of Exports of Dual Use
Items (428/2009)

1C350.42

EU - REACH (1907/2006) - List of
Registered Substances

Present

15.2. Avaliação da segurança
química

Não exigido.
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SECÇÃO 16: Outras informações

Observação revista Secções das folhas de dados de segurança que foram
actualizadas: 1-16.

Legenda com a explicação das
abreviaturas e siglas utilizadas
na ficha de dados de segurança

Nenhum(a).

Referências bibliográficas
importantes e fontes dos dados
utilizados

As informações foram tiradas de trabalhos de referência e da
literatura.

Procedimento de classificação Método de cálculo.

Texto integral das frases
referidas nos pontos 2 e 3

H301: Tóxico por ingestão.
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.

Renúncia A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correcta
de que dispomos até à data da sua publicação. A informação
prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem
uma utilização, manuseamento, processamento, armazenamento,
transporte e eliminação seguros. E não deve ser considerada uma
garantia ou especificação de qualidade.


