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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
ImerGloss™90S

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II, alterado.

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

1.1. Identificador do produto

Nome do produto ImerGloss™90S

Nome químico Calcium Carbonate

Notas ao registo REACH Isento em conformidade com o REACH Anexo V.7

Número CAS 471-34-1

Número CE 207-439-9

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

Utilizações identificadas Um aditivo funcional

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor IMERYS Minéraux Belgique SA
Usine de Lixhe (Vise)
Rue du Canal 2
Lixhe, 4600
Belgium
Tel. +32 4379 9811
Fax. +32 4379 8283
SDS.expert@imerys.com

Fabricante IMERYS Minéraux Belgique SA
Usine de Lixhe (Vise)
Rue du Canal 2
Lixhe, 4600
Belgium
Tel. +32 4379 9811
Fax. +32 4379 8283
SDS.expert@imerys.com

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone de emergência CHEMTREC  + 1 703 527 3887

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura
Classificação (CE 1272/2008)
Perigos físicos Não Classificado

Perigos para a saúde Não Classificado

Perigos para o ambiente Não Classificado
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Para a saúde humana Este produto não cumpre os critérios para a classificação como prejudicial, conforme definido
no Regulamento CE 1272/2008.

Para o ambiente Não é de esperar que o produto seja perigoso para o ambiente.

Decorrentes das propriedades
físico-químicas

Este produto é uma substância inorgânica e não cumpre os critérios de PBT ou vPvB em
conformidade com o Anexo XIII REACH. Este produto deverá ser manuseado com cuidado
de forma a evitar a formação de pó. A superficie deste produto foi tratada Durante o
manuseio, particularmente aquando do transporte aéreo, o produto pode exibir propriedades
de acumulação de carga.

2.2. Elementos do rótulo

Número CE 207-439-9

Advertências de perigo NC Não Classificado

2.3. Outros perigos

Esta substância não está classificada como PBT ou mPmB de acordo com os critérios atuais da UE.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Calcium Carbonate >97%

Número CAS: 471-34-1 Número CE: 207-439-9

Classificação
Não Classificado

Fatty acid modifier C16-18 1-3%

Número CAS: 67701-03-5 Número de registo REACH: 01-
2119543709-29-XXXX

Classificação
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Quartz <0.1%

Número CAS: 14808-60-7 Número CE: 238-878-4

Classificação
Não Classificado

O texto integral de todas as advertências de perigo encontra-se na secção 16.

Nome do produto ImerGloss™90S

Nome químico Calcium Carbonate

Notas ao registo REACH Isento em conformidade com o REACH Anexo V.7

Número CAS 471-34-1

Número CE 207-439-9

Notas aos componentes Ainda não foi atribuído o número de registo devido ao baixo volume da substância.
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Comentários sobre a
composição

Este produto contém menos de 1% de  quartzo (FRACÇÃO FINA) Quartz: CAS-No.: 14808-
60-7  EC No.: 238-878-4.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Informações gerais Não são observados sintomas atrasados e intensos.

Inalação Deslocar a pessoa afetada para uma zona ao ar livre e mantê-la quente e em repouso numa
posição que não dificulte a respiração. Consulte um médico caso se mantenha algum
desconforto.

Ingestão Enxaguar bem a boca com água. Consulte um médico caso se mantenha algum desconforto.

Contacto com a pele Lavar bem a pele cuidadosamente com sabonete e água. Utilizar uma loção adequada para
hidratar a pele.

Contacto com os olhos Não esfregar o olho. Lavar com água abundante e consultar um médico caso a irritação
persista.

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

Informações gerais A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentração e a duração da
exposição.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o médico Sem recomendações específicas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção Use fire extinguishing media appropriate for the surrounding materials.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos Os produtos de decomposição térmica ou de combustão podem incluir as seguintes
substâncias: Gases asfixiantes. Dióxido de carbono (CO2). @ > 600 °C. Gases ou vapores
nocivos. Can decompose at high temperatures forming toxic gases.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas de proteção no
combate a incêndios

OBSERVAÇÃO! Usar aparelho respirador com de ar para proteger contra gases/vapores.
Usar um agente extintor adequado para incêndios.

Equipamento de proteção
especial para as pessoas
envolvidas no combate a
incêndios

Utilizar equipamento de proteção adequado aos materiais circundantes.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

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

Precauções individuais Evitar a formação de pó em suspensão ao ar, utilizar equipamento de protecção pessoal em
conformidade com a legislação nacional. É recomendada ventilação local, para manter os
níveis abaixo dos valores-limite estabelecidos. Em caso de exposição prolongada a
concentrações de poeiras aéreas, é recomenda uma máscara adequada com filtro de
partículas, do tipo FFP1, FFP2 ou FFP3 (Norma Europeia 149) ou que cumpra os requisitos
da legislação nacional
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Para o pessoal responsável
pela resposta à emergência

É recomendada ventilação local, para manter os níveis abaixo dos valores-limite
estabelecidos. Em caso de exposição prolongada a concentrações de poeiras aéreas, é
recomenda uma máscara adequada com filtro de partículas, do tipo FFP1, FFP2 ou FFP3
(Norma Europeia 149) ou que cumpra os requisitos da legislação nacional

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental Não descarregar para canalizações, cursos de água ou para o solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Retirar o derrame com um aspirador ou recolher com vassoura e pá ou utensílios
semelhantes. Evitar a geração e o alastramento de poeira.

6.4. Remissão para outras secções

Remissão para outras
secções

Para obter informações sobre proteção individual, ver Secção 8. Para obter informações
sobre eliminação de resíduos, ver Secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções de utilização Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho; Lavar as mãos depois da utilização; e ;
Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar nas zonas de
refeições. Evitar a formação de pó aerotransportado. Disponibilizar ventilação de exaustão
adequada em locais
onde seja formado pó aerotransportado. Em caso de ventilação insuficiente, utilizar
equipamento respiratório de protecção adequado. Manusear os produtos embalados com
cuidado para evitar uma ruptura acidental. Caso necessite de
aconselhamento relativo a técnicas de manuseamento seguras, contacte o seu fornecedor.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Precauções de armazenagem Armazenar em área seca e coberta. Minimizar a formação de pó aerotransportado e evitar a
dispersão provocada pelo vento durante o carregamento e o descarregamento. Manter os
contentores fechados e armazenar os produtos embalados de modo a evitar a ruptura
acidental.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Descrição da utilização Caso necessite de aconselhamento relativo a utilizações específicas, contacte o seu
fornecedor.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo
Valores-limite de exposição profissional
Calcium Carbonate

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): VLE 3 mg/m³ poeira respirável

Pó inorgânico

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): VLE, VLE 5 mg/m3 poeira respirável

Quartz

Limite de exposição a longo prazo (TWA 8 horas): VLE 0,025 mg/m³ poeira respirável
VLE = Valor limite de exposição.

8.2. Controlo da exposição
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Controlos técnicos adequados Minimizar a formação de pó aerotransportado. Utilizar invólucros de processo, ventilação de
exaustão local ou outros controlos de engenharia para manter os níveis aerotransportados
abaixo dos limites de exposição especificados. Caso as operações do utilizador gerem pó,
vapor ou névoa, usar ventilação para manter a exposição a partículas aerotransportadas
abaixo do limite de exposição. Aplicar medidas organizacionais, por exemplo, isolar o pessoal
das áreas com pó. Remover e lavar o vestuário sujo.

Proteção ocular/facial Se a avaliação do risco indicar a possibilidade de contacto com os olhos, deve utilizar-se
óculos que cumpram uma norma aprovada. Deve utilizar-se a seguinte proteção: Óculos de
segurança química ou escudo facial. Não devem ser utilizadas lentes de contacto ao
trabalhar com este produto.

Proteção das mãos Se a avaliação do risco indicar a possibilidade de contacto com a pele, deve utilizar-se luvas
impermeáveis de segurança química que cumpram uma norma aprovada. Recomenda-se
que as luvas sejam constituídas pelos seguintes materiais: Policloreto de vinilo (PVC).
Borracha (natural, látex).

Proteção de outras partes da
pele e do corpo

Sem requisitos específicos. Recomenda-se a utilização de protecção adequada (por
exemplo, vestuário de protecção, creme de protecção) para trabalhadores que sofram de
dermatite ou tenham a pele sensível.

Medidas de higiene Lavar no fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou ir aos lavabos. Utilizar um
creme adequado para pele a fim de evitar que esta seque. Não comer, beber ou fumar
durante a utilização.

Proteção respiratória Local ventilation to keep levels below established threshold values is recommended. In case
of
prolonged exposure to airborne dust concentrations, a suitable particle filter mask type FFP1,
FFP2, FFP3 (European Norm 149) or that complies with the requirements of national
legislation is recommended

Perigos térmicos A decomposição térmica ou queima pode desprender óxidos de carbono e outros gases ou
vapores tóxicos. During a fire, irritating and highly toxic gases may be generated by thermal
decomposition or combustion.

Controlo da exposição
ambiental

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto Por

Cor Branco/esbranquiçado.

Odor Quase inodoro.

pH 8-10

Ponto de fusão Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Ponto de ebulição inicial e
intervalo de ebulição

Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Ponto de inflamação Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Taxa de evaporação Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Fator de evaporação Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Inflamabilidade (sólido, gás) Não inflamável
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Limites superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Não aplicável.

Outra inflamabilidade Não aplicável.

Pressão de vapor Não aplicável.

Densidade de vapor Não aplicável.

Densidade relativa 2.7 g/cm³

Solubilidade(s) Insolúvel em água.

Temperatura de autoignição Não aplicável.

Temperatura de
decomposição

230°C

Viscosidade Não aplicável (sólido com um ponto de fusão > 450 ° C)

Propriedades explosivas Não considerado explosivo.

Explosivo sob a influência de
chamas

Não considerado explosivo.

Propriedades comburentes O produto não contém grupos químicos que estejam associados a propriedades
comburentes.

9.2. Outras informações

Outras informações Não é necessária informação.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Os seguintes materiais podem reagir com o produto: Ácidos.

10.2. Estabilidade química

Estabilidade Estável à temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações
perigosas

O produto irá produzir dióxido de carbono no forte aquecimento ou reação com ácido.

10.4. Condições a evitar

Condições a evitar Evitar o contacto com ácidos. Evitar o calor. @ > 600 °C.

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais a evitar Ácidos fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição
perigosos

Dióxido de carbono (CO2).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
Informação toxicológica sobre os componentes

Calcium Carbonate
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Efeitos toxicológicos Este produto tem uma toxicidade baixa.

Toxicidade aguda – via oral

Notas (DL₅₀ por via oral) DL₅₀ 2000 mg/kg bw/day, Oral, Rato

Toxicidade aguda – via cutânea

Notas (DL₅₀ por via
cutânea)

DL₅₀ 2000 mg/kg bw/day, Cutânea, Rato

Toxicidade aguda - via inalatória

Notas (CL₅₀ por via
inalatória)

LC50 >3 mg/l, Inalação, Rato

Corrosão/irritação cutânea

Corrosão/irritação cutânea Não irritante.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Lesões oculares
graves/irritação ocular

Não irritante.

Sensibilização respiratória

Sensibilização respiratória Não sensibilizante.

Sensibilização cutânea

Sensibilização cutânea Não sensibilizante.

Mutagenicidade em células germinativas

Genotoxicidade - in vitro Esta substância não apresenta evidências de apresentar propriedades
mutagénicas.

Genotoxicidade - in vivo Esta substância não apresenta evidências de apresentar propriedades
mutagénicas.

Carcinogenicidade

Carcinogenicidade Não há evidências de que o produto possa provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade reprodutiva -
fertilidade

Esta substância não apresenta evidências de toxicidade para a reprodução.

Toxicidade reprodutiva -
desenvolvimento

Esta substância não apresenta evidências de toxicidade para a reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Toxicidade para órgãos-
alvo específicos (STOT) -
exposição única

Nenhuma toxicidade dos órgãos observada em testes de toxicidade aguda.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Toxicidade para órgãos-
alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

NOAEL 1000 mg/kg bw/day, Oral, Rato NOAEC 0.212 mg/l, Inalação, Rato Com
base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Perigo de aspiração Com base na sua estrutura química, não é de esperar que represente um perigo de
aspiração.
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Informações gerais Este produto tem baixa toxicidade.  Somente grandes quantidades podem ter
impacto nocivo p/ a saúde humana.

Inalação Em concentrações elevadas, a poeira pode irritar o sistema respiratório.

Ingestão Não é de esperar que ocorram efeitos nocivos com as quantidades prováveis de
ingestão por acidente.

Contacto com a pele O contacto prolongado pode causar secura da pele.

Contacto com os olhos As partículas nos olhos podem provocar irritação e picadas.

SECÇÃO 12: Informação Ecológica

Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Ecotoxicidade Os componentes do produto não estão classificados como perigosos para o
ambiente. Contudo, derrames grandes ou frequentes podem ter efeitos perigosos
no ambiente.

12.1. Toxicidade
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Toxicidade aguda em meio aquático

Toxicidade aguda - peixes Excede a solubilidade máxima da substância
OECD 203

Toxicidade aguda -
invertebrados aquáticos

Excede a solubilidade máxima da substância
OECD 202

Toxicidade aguda - plantas
aquáticas

CE₂₀, 72 horas: 14 mg/l, Algas de água doce

Toxicidade aguda -
microrganismos

EC 50, 3 horas: 1000 mg/l, Lamas ativadas

Toxicidade aguda -
terrestre

EC 50, 14 dias: 1000 mg/kg, Eisenia Fetida (Minhoca)

12.2. Persistência e degradabilidade
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Persistência e
degradabilidade

O produto não é biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Potencial de
bioacumulação

Não contém quaisquer substâncias previsivelmente bioacumuláveis.
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Coeficiente de partição Não aplicável.

12.4. Mobilidade no solo
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Mobilidade Não aplicável.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Resultados da avaliação
PBT e mPmB

Esta substância não está classificada como PBT ou mPmB de acordo com os
critérios atuais da UE.

12.6. Outros efeitos adversos
Informação ecológica sobre os componentes

Calcium Carbonate

Outros efeitos adversos Nenhum conhecido.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Informações gerais Pode ser eliminado como material não tóxico/inactivo em lixeiras aprovadas, de acordo com a
regulamentação local. A formação de pó a partir dos resíduos em embalagens deve ser
evitada e deve ser garantida a protecção adequada dos trabalhadores. Armazenar as
embalagens usadas em recipientes fechados. A reciclagem e a eliminação das embalagens
devem ser realizadas em conformidade com a regulamentação local. Não é recomendado
reutilizar as embalagens. A reciclagem e a eliminação das embalagens devem ser realizadas
por uma empresa de gestão de resíduos autorizada.

Métodos de eliminação Onde possível, a reciclagem é preferível à eliminação. Pode ser eliminado em conformidade
com a regulamentação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Gerais Sem precauções especiais. O produto não é abrangido pelos regulamentos internacionais
relativos ao transporte de mercadorias perigosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Número ONU

Não é necessária informação.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não é necessária informação.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não é necessária informação.

14.4. Grupo de embalagem

Não é necessária informação.

14.5. Perigos para o ambiente

Substância perigosa para o ambiente/poluente marinho
Não.

9/11



Data de revisão: 28-03-2019 Revisão: 2

ImerGloss™90S

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Transporte a granel em
conformidade com o anexo II
da Convenção Marpol 73/78 e
o Código IBC

Não é necessária informação.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

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

Legislação da UE Isento em conformidade com o REACH Anexo V.7

Listagens em matéria de
saúde e ambiente

Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo sílica cristalina, que é conhecida no
Estado da Califórnia como cancerígena. Para mais informações, visite o site
www.P65Warnings.ca.gov.

15.2. Avaliação da segurança química

O carbonato de cálcio (natural) está isento de registo REACH e, portanto, não foi executada nenhuma avaliação formal de
segurança química para esta substância por parte do fornecedor. Contudo, o carbonato de cálcio (precipitado) é visto como
sendo a mesma substância que o carbonato de cálcio natural, e o carbonato de cálcio (precipitado) foi registado. Os dados
dos dossiers de registo são disseminados no sítio Web da ECHA (www.echa.europe.eu).

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas
utilizadas na ficha de dados
de segurança

ADR:  Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
EC: Comissão Europeia
EC₂₀: A concentração efectiva de substância que causa 20% da resposta máxima.
CE₅₀:  A concentração efectiva de substância que causa 50% da resposta máxima.
ECHA : Agência Europeia dos Produtos Químicos
FFP: Máscara Facial Filtrante
IATA:  Associação Internacional de Transporte Aéreo.
IMDG:  Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas.
CL50:  Concentração letal para 50 % de uma população de teste.
DL50:  Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana).
NOAEC:  Concentração sem efeitos adversos observáveis.
NOAEL:  Nível sem efeitos adversos observáveis.
OECD: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
OEL: Nível de exposição laboral
PBT:  Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica.
REACH:  Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e
Restrição de Produtos Químicos.
RID:  Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias
Perigosas.
FDS: Ficha de dados de segurança
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos
TWA: média de tempo de influência
mPmB:  Muito Persistente e Muito Bioacumulável.
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Informações gerais Os trabalhadores têm de ser informados da presença de sílica cristalina e receber formação
relativamente ao uso e manuseamento adequado deste produto, conforme requerido ao
abrigo dos regulamentos aplicáveis. Um acordo social multi-sectorial relativo à Protecção da
Saúde dos Trabalhadores através do Bom Manuseio e Utilização de Sílica Cristalina e de
Produtos que a Contenham foi assinado no dia 25 de Abril de 2006. Este acordo autónomo,
que recebe o apoio financeiro da Comissão Europeia, baseia-se no Guia de Melhores
Práticas. Os requisitos do Acordo entraram em vigor no dia 25 de Outubro de 2006. O Acordo
foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia (2006/C 279/02). O texto do Acordo e os
seus anexos, incluindo o Guia de Melhores Práticas, está disponível em http://www.nepsi.eu
e disponibiliza informações e directrizes úteis relativamente ao manuseamento de produtos
que contenham sílica cristalina (FRACÇÃO FINA). Referências de literatura estão
disponíveis, a pedido, na EUROSIL, a Associação Europeia de Produtores de Sílica
Industrial. A exposição prolongada e/ou em grandes quantidades a pó que contenha sílica
cristalina respirável pode causar silicose, uma fibrose pulmonar nodular provocada pela
deposição nos pulmões de finas partículas respiráveis de sílica cristalina. Em 1997, o IARC
(Centro Internacional de Investigação do Cancro) concluiu que a sílica cristalina inalada a
partir de fontes ocupacionais pode provocar o cancro dos pulmões em humanos. Contudo,
salientou que nem todos os ambientes industriais nem todos os tipos de sílica cristalina
podem ser incriminados. (Monografias do Centro Internacional de Investigação do Cancro,
IARC, para a avaliação dos riscos cancerígenos de produtos químicos nos humanos, Sílica,
pó de silicatos e fibras orgânicas, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, França.) Em 2009, na série
Monographs 100, a IARC confirmou a sua classificação de pó de sílica cristalino, em forma
de quartzo e cristobalita (IARC Monographs, Volume 100C, 2012). Em Junho de 2003, o
SCOEL (o Comité Científico em Matéria de Limites de Exposição Ocupacional da UE)
concluiu que os principais efeitos da inalação de pó de sílica cristalina respirável nos
humanos é a silicose. “Existem informações suficientes para concluir que o risco relativo de
cancro nos pulmões é aumentado em pessoas que sofrem de silicose (e, aparentemente, não
em funcionários sem silicose expostos ao pó de sílica em pedreiras e na indústria cerâmica).
Por conseguinte, evitar o desenvolvimento da silicose irá também reduzir o risco de cancro…“
(SCOEL SUM Doc 94-final, Junho de 2003). Portanto, existem indícios que suportam o facto
de que o risco de cancro aumentado estará limitado a pessoas que já sofram de silicose. A
protecção do trabalhador contra a silicose deverá ser garantida através do cumprimento dos
limites de exposição ocupacional regulamentares e pela implementação de medidas de
gestão de risco adicionais onde necessário. .

Data de revisão 28-03-2019

Revisão 2

Número da FDS 22266

Estado da FDS Aprovado.

Advertências de perigo na
totalidade

H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.

A IMERYS considera estas informações como sendo o mais exactas e fidedignas à data indicada. Contudo, não é feita
qualquer declaração ou dada qualquer garantia relativamente à sua exactidão, fiabilidade ou completude. Cabe ao utilizador
a responsabilidade de confirmar a adequação e completude destas informações relativamente à sua utilização em particular.
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