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

1.1. Identificador do produto

Nome comercial WSW SC M1

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

Usos identificados

categorias de utilização
Materiais de solda

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2, DE-74354 Besigheim-Ottmarsheim
Caixa postal 1351, DE-74351 Besigheim-Ottmarsheim
Número de telefone :   +49 7143 580 0, Número de telefax :  
 +49 7143  580 108
Internet :   www.weller-tools.com

1.4. Número de telefone de emergência

Produtor Nihon Almit Co. Ltd.
Almit Building 2-14-2, Yayoicho, Nakano-ku, JP-164 Tokyo 
164-8666
Número de telefone :  00981 333792277

E-Mail :  tokyo2@almit.co.jp
Internet :  www.almit.com

1.4. Número de telefone de emergência

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação - 67/548/CEE ou 1999/45/CE

R42/43
Frases R
42/43 Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

2.2. Elementos do rótulo

http://www.weller-tools.com
http://www.almit.com
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Rotulagem - (CE) N.o 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07 GHS08

Palavra sinalizadora
Perigo

Instruções de perigo para riscos de saúde
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades 

respiratórias.

Precauções de segurança

Prevenção
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P285 Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

Reacção
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P304 + P341 EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para 

uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Armazenamento
P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Informação de risco suplementar (EU)

Propriedades de risco para a saúde
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

2.3. Outros perigos
Efeito/s nocivo/s físico-químico/s possível/possíveis
Os vapores do produto são mais pesados do que o ar e podem acumular-se em grandes concentrações 
no solo, em escavações, canais e caves.

Efeito/s nocivo/s no ser humano e sintoma/s possível/possíveis
Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um desengorduramento da pele e provocar 
dermatitis.
Pode provocar uma sensibilização nas pessoas sensíveis.
A inalação de pó pode causar irritação das vias respiratórias.

Outros efeitos adversos
As pessoas que sofram de problemas de sensibilidade cutânea, asma, alergias ou doenças respiratórias 
crónicas ou recorrentes, não devem ocupar-se de qualquer trabalho que envolva o uso deste preparado.
Os vapores do processamento podem ser irritantes para as vias respiratórias, a pele e os olhos.

Indicações relativas dos perigos para o homem e meio ambiente
Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
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! SECÇÃO 3: Composição/ informação sobre os componentes

3.1. Substâncias
não aplicávelnão aplicável

3.2. Misturas
Componentes perigosos

Número CAS Número CE Designação [% Mas] Classificação - 67/548/CEE

8050-09-7 232-475-7 colofónia 2,3 - 3,7 R43

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Indicaçoes gerais
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida .
Em caso de manifestação alérgica, especialmente na area respiratória, consultar um médico 
imediatamente.

Em caso de inalação
Transportar os atingidos para o Ar fresco e colocar em repouso.
Consultar médico imediatamente em caso de inalação intensa de vapores.

Em caso de contato com a pele
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita água.
Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.

Em caso de contato com os olhos
Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água. Em caso de dores persistentes, 
consultar ummédico.

Em caso de ingestão
Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância.
Provocar vômitos, caso o paciente esteja consciente, ajuda médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção
Agentes extintores adequados
Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.
Espuma
Produto seco de combate a incêndio
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Areia

Agentes extintores inadequados
Agua
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.
Monóxido de Carbono (CO)
Carbon dioxide ( CO2 )

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Equipamento especial de protecção em caso de incêndio
Trabalhos de extinção, salvamento e limpeza, em presença de gases de combustão ou de carbonização 
incompleta podem ser executados apenas com severa proteção respiratória.
Não inalar gases de explosão e incêndio.

Informaçoes adicionais
Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as 
normas da autoridade responsável local.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Utilizar Roupa de Proteção Individual.
Em caso de exposição a vapores/poeira/aerosol, utilizar proteção respiratória.
Atentar para difusão dos gases especialmente no solo (mais pesado do que o ar) e na direção do vento.

6.2. Precauções a nível ambiental
Não permitir que atinja a canalização ou Aguas.
Não permitir que atinja Aguas Superficiais/Aguas Subterrâneas/Canalisação.
Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Encaminhar para reaproveitamento ou disposição em recipiente adequado.
Recomendaçoes adicionais
Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7.
Informações para Equipamentos de Proteção Individual: veja Capítulo 8.
Informações para disposição: veja Capítulo 13.

6.4. Remissão para outras secções
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Indicaçoes para utilização segura
Providenciar boa aeração do recinto, caso possível sucção no local de trabalho.
Utilizar apenas em Area bem aerada.

Medidas de proteção em geral
Evitar contato com os olhos e com a pele.
Não inalar Gases/Vapores/Aerosois

Medidas de higiene do trabalho
Não comer, beber, fumar nem cheirar fumo durante o trabalho
Manter separado de alimentos e forragens.
Lavar as mãos e o rosto após o trabalho e antes de pausas.

Indicaçoes para prevenir Incêndio e explosão
O produto não é combustível.
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7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Exigências para área de estocagem e recipiente
Aerar bem o recinto de estocagem.
Conservar apenas no recipiente original.

Indicaçoes para estocagem conjunta
Não estocar junto com alimentos.
Conservar em um local fresco , bem arejado isolado de Acidos e Lixívias.

Informaçoes adicionais para condiçoes de estocagem
Guardar em local fresco e bem arejado.

Informaçoes para a estabilidade durante armazenamento
Tempo de armazenamento: 24 meses

7.3. Utilizações finais específicas
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo
Não existe informação disponível.

8.2. Controlo da exposição
Protecção respiratória
Proteção respiratória em caso de exaustão insuficiente ou em demorada exposição.
Aparelho de proteção respiratória independente (Aparelho isolado)

Protecção das mãos
Luvas de PVC
Luvas de Neoprene

Protecção dos olhos
Oculos de proteção herméticamente fechado

Protecção da pele
roupa de proteção

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Forma
sólido

Cor
cinza prata

Odor
inodoro

Dados importantes sobre a saúde, a segurança e o ambiente

Valor Temperatura em Método Observação

Faixa da fusão 227 °C

Ponto de chama nenhum

Temperatura de 
ignição

nenhuma

Pressão do vapor < 0,1 mbar 20 °C
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Valor Temperatura em Método Observação

Densidade relativa 7,3 g/cm3 20 °C

Densidade de vapor 6 20 °C

Solubilidade em água insolúvel

Viscosidade não 
determinado

Propriedades explosivas
nenhuma

9.2. Outras informações
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade
Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química
Não existe informação disponível.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas
Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar
não determinado

10.5. Materiais incompatíveis
Matériasa evitar
Reações com Acidos e Oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos
Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.
Compostos metálicos tóxicos.
Gases/Vapoores irritantes.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda/Efeito de irritação / Sensibilização

Valor/Avaliação Espécie Método Observação

Efeito de 
irritação dérmica

irritante

Irritante aos 
olhos

irritante

Sensibilização 
da pele

sensibilizante
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SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade
Não existe informação disponível.Não existe informação disponível.

12.2. Persistência e degradabilidade
Grau de eliminação Método de análise Método Avaliação

Biodegradabilida
de

não facilmente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação
Devido à consistência do Produto não é possível uma distribuição dispersa no meio-ambiente. Em 
consequência, com base nos atuais conhecimentos, não são de se esperar efeitos ecológicos negativos.
12.4. Mobilidade no solo
Não existe informação disponível.Não existe informação disponível.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não existe informação disponível.Não existe informação disponível.

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendaçoes em geral
O produto não deve atingir Aguas nem Canalização nem Unidades de Clarificação.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Produto
Coletar resíduos em separado em recipientes adequados, identificados, que possam ser fechados.
Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

Embalagens não limpadas
Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas ao máximo. Então, após uma limpeza adequada, 
podem ser enviadas para reutilização.
Embalagens que não possam ser limpadas devem ser dispostas como a substância.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Outros dados relativos ao transporte
Nenhum material de perigo em sentido de prescriçones para o transporte  - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-
DGR.

Precauções especiais para o utilizador
Não existe informação disponível.

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentaçao/legislaçao específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente
Não existe informação disponível.
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15.2. Avaliação da segurança química
Não existe informação disponível.

SECÇÃO 16: Outras informações

Utilizöação recomendada e limitaçoes
Devem-se respeitar as leis nacionais e locais relativas a produtos químicos.

Informaçoes adicionais
Os dados baseam-se no estado actual de nossos conhecimentos, mas respresentam nenhuma garantia 
para as caracteristicas do produto e justificam nenhuma relação jurídica.

Teor das frases R/H no capitulo 3 (sem a classificação da mistura)

R 43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele.


