
   

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) 

Rev4: 
Outubro 2019 

 
  Pág 1 de 5 

 

Empresa: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30  E-48150 SONDICA-Vizcaya 

Nome comercial do produto: CARBKID 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE OU COMPANHIA. 

  Formato do produto: mistura  

  Nome do Produto: C-SMC, C-BMC, Composto termoestável 

 Uso do produto: moldagem por compressão e injeção. 

 Companhia fornecedora: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (Espanha) 

 Telefone de contacto: +34 944 53 15 98 (8:00 – 17:30) 

 E-mail:  astar@astar.es      

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS. 

2.1.- Classificação da substância ou mistura segundo o Regulamento CE N.º 1272/2008 (CLP):  

 Irrit Cutânea, 1B, H315.  

 Lesões oculares, Irrit 1, H319 

 Sens. cutânea 1, H317 

 Crónico aquático 2, H411 

2.2.- Elementos de rotulagem.  

 Indicadores de perigo e frases de perigo segundo o Regulamento CE N.º 1272/2008 (CLP):  

  H315: provoca irritação cutânea. 

  H319: provoca irritação ocular grave. 

  H317: pode provocar reação alérgica cutânea. 

  H411: tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros..  

Conselhos de precaução segundo o Regulamento CE N.º 1272/2008 (CLP): 

 P402: armazenar em local seco. 

 P235 + P410: conservar em ambiente fresco. Proteger da luz solar. 

 P501: eliminar conteúdo / recipiente de acordo com a regulamentação local, regional ou estatal.  

Pictogramas segundo o Regulamento CE N.º 1272/2008 (CLP):  

 

 

 

 

 

 

 2.3.-  Outros perigos  

 Reação de polimerização com libertação de calor quando o material é exposto a temperaturas superiores a 60ºC.  
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES. 

3.1.- Substância: não aplicável, este produto é definido como uma mistura.  

3.2.- Misturas.  

Composto com resina epoxi e reforçado com fibra de carbono (C-SMC = Carbon Sheet Moulding Compound,  C-

BMC = Carbon Bulk Moulding Compound). 

Produto Identificadores 
% 

por 
peso  

Classificação  
Regulamento (EC) No. 1272/2008 CLP 

Tipo 

Bisfenol-A-(epicloridrina); 
resina epóxica (peso 
molecular ≤ 700) 

RRN: 01-2119456619-26 
EC:500-033-5 
CAS:25068-38-6 
Index:603-074-00-8 

25-
50 

H315: Provoca irritação cutânea. 
H319: Provoca irritações oculares graves. 
H317: Pode provocar reação alérgica quando 
em contato com a pele. 
H411: Tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. 

1 

Polioxipropileno diamina CAS: 9046-10-0 0-5 

H301 Nocivo por ingestão 
H312: Nocivo em contacto com a pele 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves 
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H412- Nocivo para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. 

1 

Polioxipropileno diamina 

RRN:01-2119557899-12-
XXXX 
EC:618-561-0 
CAS:9046-10-0 

0-3 

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves 
H412- Nocivo para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. 

1 

1,8-diazabiciclo(5.4.0) 
undec-7-ene 

RRN:01-2119977097-24-
XXXX 
EC:229-713-7 
CAS:6674-22-2 

0-1 
H301: Tóxico por ingestão 
H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves 

1 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS. 

Medidas de primeiros socorros após contacto deste produto com os olhos: lavar abundantemente com água 

durante vários minutos.  

 Medidas de primeiros socorros após contacto deste produto com a pele: lavar com água e sabão.  

Medidas de primeiros socorros após inalação produto: respirar ar fresco, administrar oxigénio se se detecta 

dificuldade em respirar.  

Medidas de primeiros socorros após ingestão do produto: não provocar o vómito. Enxaguar a boca com água 

em abundância. Procurar atendimento médico imediato.  

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO COMBATE A INCÊNDIOS. 

Produtos extintores apropriados:  espumas, CO2, meios de extinção a seco. Não se recomenda o uso de água, 

por motivos de segurança. 
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Produtos de descomposição térmica:  monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água.  

É recomendável usar aparelhos respiratórios adequados e vestuário de proteção para cobrir todo o corpo. 

6. MEDIDAS EM CASO DE FUGAS/DERRAMES ACIDENTAIS 

6.1 Precauções pessoais: manter longe de potenciais fontes de ignição e ventilar o local. Usar proteção 

respiratória. 

6.2 Precauções ambientais e métodos de limpeza: Usar meios mecânicos para manter o produto nos recipientes 

apropriados para posterior recuperação ou eliminação. 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO. 

7.1 Manuseamento: 

Manipular em zonas bem ventiladas, evitando o contacto com a pele e os olhos. 

Proteção contra incêndio e explosão. 

Manter afastado de fontes de ignição. Não fumar. 

7.2      Armazenamento: 

Conservar o produto na embalagem de origem, uma vez iniciada a sua transformação. 

Armazenar o composto hermeticamente selado, e num lugar seco, fresco e bem ventilado. 

Proteger contra irradiação solar e efeitos do calor. 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

Valores limite de exposição:  

PRODUTO TIPO EXPOSIÇÃO VALOR POPULAÇÃO EFEITOS 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutânea de curta 

duração 

 

8,3 mg/kg 

pc/dia 

 

Trabalhadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

Por inalação de 

curta duração 

 

12,3 mg/m3 

 

Trabalhadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutânea de longa 

duração 

 

8,3 mg/kg 

pc/dia 

 

Trabalhadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inalação de 

longa duração 

 

12,3 mg/m3 

 

Trabalhadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inalação de 

curta duração 

 

3,6 mg/kg 

pc/dia 

 

Geral 

 

Sistémico 
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bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inalação de 

curta duração 

 

0,75 mg/m3 

 

Geral 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Oral de curta 

duração 

 

0,75 mg/kg 

pc/dia 

 

Geral 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutânea de longa 

duração 

 

3,6 mg/kg 

pc/dia 

 

Geral 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inalação de 

longa duração 

 

0,75 mg/m3 

 

Geral 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica 

(peso molecular médio em número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Oral de longa 

duração 

 

0,75 mg/kg 

pc/dia 

 

Geral 

 

Sistémico 

 

Equipamento de proteção individual: 

Proteção das mãos: usar luvas de proteção. 

Proteção ocular: é recomendável usar óculos de proteção. 

Proteção respiratória: é recomendável usar máscara, para concentrações elevadas de estireno. 

Proteção corporal: usar vestuário de trabalho. 

 Higiene no trabalho: 

Manter o local de trabalho bem ventilado. 

Evitar contacto do produto com os olhos e com a pele. 

Prevenção para proteção da pele: usar cremes para a pele (polietilenoglicol). 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS. 

Forma e aspeto: semi-sólido 

Odor:  Sem determinar  

Mudança de estado: ponto de polimerização habitual 130ºC - 160ºC 

Densidade (20ºC): 1,2 - 1,9 g/cm3 

Solubilidade em água (23ºC) bisfenol-A-(epicloridrina); resina epóxica (peso molecular médio em número ≤ 700) 

0,009  kg/m3  

10. ESTABLIDADE E REATIVIDADE. 
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Desprendimento de calor em caso de polimerização. O composto é estável sempre e quando se cumpram as 

condições de manuseamento e armazenamento recomendadas no ponto 7. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS. 

Pode causar irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. Quando manipulado corretamente, não se observam 

efeitos nocivos durante o uso do mesmo. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS. 

Produto polimerizado: Não representa um risco para o ambiente. As peças obtidas deverão ser eliminadas como 

produto inerte.  

13. QUESTÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO. 

Eliminação de resíduos não solidificados: 

Incinerar respeitando o exigido pela regulamentação local em vigor. 

Eliminação de resíduos solidificados: 

Pode ser depositado em aterros gerais, ou incinerado respeitando o exigido pela regulamentação local em 

vigor 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DO PRODUTO. 

Não necessita de ser transportado em condições especiais.  

Não sujeito ao ADR  

Não sujeito a IATA / OACI.  

Não sujeito a IMDG.  

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES. 

 Conforme com as provisões do Regulamento CE N.º 1272/2008 (CLP) 

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

Os dados fornecidos correspondem aos nossos conhecimentos atuais e não representam nenhuma garantia das 

propriedades do produto. Cabe ao destinatário do nosso produto a obrigação de cumprir, sob sua responsabilidade, 

as provisões dos regulamentos e normas legais que correspondam. 


