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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
Em conformidade com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH); 453/2010/EC 

 
1. Identificação da substância/mistura e da empresa 
 
Denominação social   Luzar – 7SR 
 
Aplicações típicas Anticorrosivo multi-metal para circuitos fechados. 
 
Empresa    Sucesores de Carmelo Pérez Martínez 
     Polígono la Unión, nave 3 
     E-50.013 Zaragoza (Espanha) 
     Telefone: +34 976 42 18 50 
     E-mail: carpemar@carpemar.com 
 
N.º de telefone de emergência +34 91 562 04 20 
 
 ____________________________________________________________________  
 
2. Identificação dos perigos 
 
Classificação da mistura 
 
Etiquetagem 
 
Classificação do produto de acordo com as diretivas (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 
O produto não requer símbolos de perigo ou advertências de acordo com as diretrizes da 
União europeiaa. 
 
Outros perigos 
Não conhecidos. 
 ____________________________________________________________________  
 
3. Composição/Informação sobre os componentes 
 
Inibidores de corrosão em solução aquosa 
 
Nome químico CAS-No Nº CEE % Pict. Frases 
Sal Potásica  64665-53-8 265-002-8 <3% GHS06 H301; H319 
Metil Benzotriazol         H332; H412 
 
 ____________________________________________________________________  
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Avisos gerais   
Retire o vestuário contaminado. 
 
Em caso de contacto com os olhos   
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Enxague os olhos sob água corrente durante, pelo menos, 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. 
 
Em caso de contacto com a pele   
Lave com água e sabão. 
 
Em caso de inalação    
Em caso de indisposição após a inalação de vapor/aerossóis, respire ar fresco e procure 
ajuda médica.  
 
Em caso de ingestão    
Lavar a boca e beber água (dois copos no máximo) Consultar um médico se você se 
sentir indisposto. 
 
Observação para o médico/prestador de cuidados médicos 
Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais). Não se conhece nenhum 
antídoto específico. 
 ____________________________________________________________________  
 
5. Medidas de combate a incêndios 
 
Meios de extinção adequados:  
Água pulverizada, espumas resistentes a álcool, extintores de pó químico seco, dióxido 
de carbono (CO2) 
 

Perigos específicos     
Evolução da fumaça. 
Vapores mais pesados do que o ar. 
 

Equipamento de proteção pessoal  
Em caso de incêndio, não permaneça na zona de risco a menos que utilize vestuário 
completo de proteção de combate a incêndios. 
 

Informações adicionais    
A água extintora deve ser tratada de acordo com as leis em vigor. 
 
 ____________________________________________________________________  
 
 
6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 
 
Precauções individuais:    
Usar roupas apropriadas. 
Não inale vapores/aerossóis. 
 

Precauções a nível ambiental:   
Não descarregar em cursos de água ou superfícies de água. 
 

Procedimento de coleta/limpeza:  
Grande quantidade: Bombear para um recipiente adequado. 
Pequenos vazamentos: Coletar com absorvente adequado e administrá-lo de acordo com 
a legislação vigente. 
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 ____________________________________________________________________  
 
7. Manuseamento e armazenagem 
 
Manuseamento    
Trabalhar em áreas bem ventiladas.  
 

Proteção contra incêndio e explosão.   
Tome medidas de precaução contra as descargas estáticas. Se exposto ao fogo, 
mantenha os recipientes refrigerados com água pulverizada. 
 
Armazenagem    
Armazenar na embalagem original ou em recipientes hermeticamente fechados em local 
seco. 
Não armazenar em recipientes galvanizados. 
 ____________________________________________________________________  
 
8. Controles da exposição e proteção individual 
 
Medidas de higiene:  
Lavar as mãos e os antebraços após o manuseio. Não fumar, comer ou beber durante o 
manuseio do produto. 
 
Equipamento de proteção pessoal 
 
Proteção respiratória: Somente em presença de vapores ou névoas. Recomenda-se o 
manuseio em áreas bem ventiladas. 
Necessária na presença de vapores ou aerossóis. Filtro A (P2) 
 
Mãos: Recomenda-se a utilização de luvas resistentes a produtos químicos. 
 
Olhos: Óculos de proteção. 
 
 
Valores DNEL/DMEL 
 

Rota da 
Exposição Pessoal Tempo de exposição/efeito 

Pele 

Valor 

Trabalhador Prolongado / Efeitos sistêmicos mg/Kg.dia 
Inalação Trabalhador Prolongado / Efeitos locais mg/m3 

Pele População geral Prolongado / Efeitos sistêmicos mg/Kg.dia 
Inalação População geral Prolongado / Efeitos locais mg/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valores PNEC 
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Água doce mg/l 
Água do mar mg/l 
Água (descargas intermitentes) mg/l 
Sedimento de água doce mg/Kg seco 
Sedimento marino --,-- mg/kg seco 
Solo mg/kg seco 
Estação de tratamento de águas residuais mg/l 
 
 ____________________________________________________________________  
 

9. Propriedades físicas e químicas 
 
Estado físico     Líquido 
Cor      Azul. 
Odor      Fraco, característico. 
pH      7-8 
Ponto de ebulição/intervalo   aprox. 101 °C 
Temperatura/intervalo de congelamento aprox 0 °C 
Pressão de vapor a 20 °C   0,1 mbar a 20 °C 
Ponto de inflamação    >100 °C 
Temperatura de ignição   >200 °C 
Densidade     1,04–1,05 g/cc a 20 °C 
Solubilidade em água   Ilimitada. 
Solubilidade noutros solventes  Solúvel em solventes polares. 
 ____________________________________________________________________  
 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a evitar. 
Nenhuma reação perigosa é esperada se o produto e armazenado e manuseado como 
descrito nesta fiche. 
 
Substâncias a serem evitadas 
Oxidantes e ácidos fortes. 
Recipientes galvanizados ou com zinco. 
 
Produtos de decomposição perigosos  
Não é esperado se tratado de acordo com a ficha de segurança. 
 ____________________________________________________________________  
 
11. Dados toxicológicos 
 
Toxicidade aguda: 
DL50 (oral, rato): mg/Kg. (IUCLID) 
 
Sintomas específicos em estudos com animais: 
 
Toxicidade crónica:  
 ____________________________________________________________________  
12. Dados ecológicos 
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Ecotoxicidade 
Toxicidade para o peixe: 
 
Invertebrados aquáticos: 
 
Plantas aquáticas: 
 
Toxicidade Bacteriana: 
 
Organismos sedimentares 
A inibição de lodo ativado não é de se esperar se for introduzido em pequenas 
quantidades. 
Informações baseadas no componente principal. 
 
Comentários sobre a toxicidade aquática 
O produto não foi testado. Os resultados são derivados das propriedades individuais dos 
componentes. 
 
Persistência e Degradabilidade 
Biodegradabilidade 95%/14d (OCDE 302 B): Facilmente biodegradável. 
 
Informação adicional   Não descarregar em águas superficiais ou 

subterrâneas. 
 
 ____________________________________________________________________  
 
13. Considerações sobre o descarte 
 
Embalagens contaminadas  As embalagens não contaminadas podem ser 

reutilizadas. 
   As embalagens que não podem ser limpas devem 

ser descartadas de acordo com a legislação 
aplicável, da mesma forma que o conteúdo. 

 
 ____________________________________________________________________  
 
14. Informação sobre transporte 
 
Não classificado como perigoso de acordo com os seguintes regulamentos de transporte 
(ADR / RID / ADNR / IMDG/GGVSee ICIAO/IATA) 
 
 ____________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
15. Informações sobre regulamentação 
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Regulamentação de rotulagem da União Européia / Regulamentação nacional. 
 
Pictograma   
Frases H:   
Frases P: 
 
 ____________________________________________________________________  
 
 
16. Outras informações 
 
Frases de risco que aparecem na ficha: 
 
Abreviaturas e acrônimos. 
 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. Concentração para a qual não se espera 
efeito. 
Descarga intermitente: Intermitente, mas de natureza pouco freqüente. Por exemplo, 
com menos freqüência do que uma vez por mês e por não mais do que 24 horas. 
Todas as medidas razoavelmente viáveis foram tomadas para garantir que esta ficha de 
segurança e todas as informações sobre saúde, segurança e meio ambiente aqui contidas 
sejam precisas na data da preparação. Nenhuma garantia ou representação, expressa ou 
implícita, é feita quanto à precisão ou integridade dos dados e informações contidos 
nesta Ficha de Dados de Segurança. 
 
Os dados e conselhos acima se aplicam quando o produto é vendido para a(s) 
aplicação(ões) prevista(s). O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim que 
não seja a(s) aplicação(ões) indicada(s). 
 
É obrigação do usuário avaliar e usar este produto com segurança e cumprir com todas 
as leis e regulamentos aplicáveis. 


