
 01. 

  

   

Identificação da substância / preparação e da sociedade / empresa
       Nome do Produto

   Micro Fiber Cloth

    

   
 

  

SCT-Vertriebs GmbH
Wedel/Hamburg

  

      Feldstrasse 154
  

    

  
22880   Wedel   

    

  email: info@sct-germany.de   

    

  +49 4103 1211 0 (08:00 - 17:00 h)   
 

02. Composição  /  informação  nos  ingredientes   
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Micro

Preparado de acordo com o Anexo II do Regulamento CE 1907/2006

 Fiber Cloth

   

   

  

 
  

  

Identificação de perigo
         

Risco
 de  inflamabilidade:  Não  inflamável  Ação
 irritante:  Não  irritante  

         
Radioatividade:

 Não  radioativo

  

 

   

 

       

 
03.      

Nome: Tecido de poliéster  
CAS: 25038-59-9
Teor: 70 - 80%

Nome: Tecido de PU (poliuretano) 
CAS: 9009-54-5
Teor: 0,05 – 0,25

Nome:Corantes não tóxicos e aditivos
CAS: -

Teor: 1-5

04. Medidas de primeiros socorros     

  

 
  

Inalação:  A inalação deste material é improvável 
Ingestão:  

05.   Medidas de combate a incêndio
Meios adequados de extinção:

06.  Medidas de liberação acidental
Precauções pessoais: Use equipamento de proteção pessoal. Consulte as medidas de 

proteção listadas nas secções 8. 

07.   Manuseio e armazenamento
Manipulação: 

Armazenamento: 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fornecedor/fabricante

Rua / P.O.Box

Código do país / Código postal / Cidade / Cidade

Contato

Informação de emergência

Se o contato com o olho (s) ocorrer, lave abundantemente com água durante pelo 
menos 5 minutos. . Se os sintomas se desenvolverem, procure atendimento médico
Lave a área afetada com sabão e água, se necessário. Se os sintomas surgirem, procure 
atendimento médico.

A ingestão deste material é improvável

Contato visual:

Contato com a pele:

Spray de água, químico seco, espuma, dióxido de carbono (Co2). 
Resíduos de fogo e água de extinção contaminada devem ser 
descartados de acordo com os regulamentos locais.

Precauções ambientais:
Métodos para limpeza:

não perigoso
Coletar o material e colocá-lo em um recipiente adequado para 
descarte como nenhum resíduo perigoso.

Evite o contato com os olhos se empoeirado. Use com ventilação adequada.
Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de ignição e 
materiais incompatíveis.
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Micro Fiber Cloth

   
   08. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL   

Precautions in working area:  

  

           Valores limite de limite

  09. Propriedades físicas e químicas   

10. Estabilidade e reatividade   
Estabilidade:  Estável 

Produtos de decomposição perigosos A preparação não é classificada como mercadoria perigosa   

   11. Informação Toxicológica     
Toxicidade:  

12.  Informação ecológica  
Ecotoxicologia:  

13.  Considerações sobre o descarte  

14. Informação de transporte     

Marcação:   CLOTH.TERRY

15.   Informação regulamentar
Rotulagem de acordo com o anexo IV da Não são necessárias precauções especiais de rotulagem. Diretiva da 

União Européia 67/548 / EEC 

 

16. Outra informação   

Outras  informações:   
  
 

Marca reiterada 
Informação adicional:  

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Preparado de acordo com o Anexo II do Regulamento CE 1907/2006

Fornecer ventilação de exaustão geral e / ou local. Não há conhecimento de saúde
perigo associado a este produto. As seguintes considerações gerais de higiene são 
reconhecidas como práticas comuns de boa higiene industrial:
- lave as mãos após o uso e antes de comer
- evite respirar poeira
- use óculos de segurança

Proteção respiratória: Para a maioria das situações, não é necessária proteção respiratória; em 
atmosferas poeirentas, use um respirador aprovado.
Não requerido
Se houver uma situação potencial que possa causar ferimentos mecânicos no olho,
usar óculos de proteção química.

Proteção das mãos:
Protetor ocular:

Controles de exposição ambiental:
Limite de fabricação de Poliéster:
10mg / m3, TWA de 8 horas, poeira total
10mg / m3, 8 horas TWA, respirável
poeira
PU (poliuretano) N / A

Pano de tecido de microfibra de aparência 30 cm x 30 cm e 40 cm x 40 cm Para informações toxicológicas 
detalhadas dos componentes, entre em contato com o endereço listado na Seção 1 deste documento

Condições a se evitar: Não determinado

Não tóxico

Não é ecotoxilógico

De acordo com os regulamentos locais e nacionais

Transporte ferroviário (RID), transporte de superfície (
ADR), marítimo não perigoso (IMDG), aéreo (OACI):

Não é necessário precauções de segurança
Directiva 67/548 / ???
Directiva 1999/45 /? (marcação dos materiais químicos) 
Directiva 91/155 / ??? (revisão 93/112 / CEE sobre as 
fichas de dados de segurança)

Precauções de segurança:
Regulamentos da CE:

O manual do usuário é apresentado no rótulo e no site do produtor

As informações fornecidas nesta Folha de Dados de Segurança do Material são o 
resultado de testes e conhecimentos cuidadosos da Balti Kaubad ja Teenused AS. 
Esta informação ajuda a fornecer trabalho seguro e crença na data de sua 
publicação. As informações fornecidas são projetadas apenas como orientação para 
manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação 
seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade. 
Esperamos que este documento seja útil e seja apreciado se receber informações 
adicionais sobre o trabalho seguro com ele




