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

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto : Mistura 

Nome comercial : STERIS Dart  

Código do produto : NB113 e NB215 
 

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

Utilização da substância/mistura : Teste de remoção de ar. 

Utilização da substância/mistura : Exclusivamente para utilização industrial e institucional.  Não se destina a utilização doméstica. 
 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fabricante: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Número de telefone para informações: 1-800-548-4873 (Assistência ao Cliente–Produtos de Saúde) 
N.º de telefone de emergência nos EUA: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
Fornecedor: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
N.º de telefone para informações técnicas/produto:  +44 (0) 116 276 8636  
E-mail: asksteris_msds@steris.com 
 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de emergência : 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 
 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação GHS-US 

Não classificada. 
 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem GHS-US 

Não existe rotulagem aplicável. 
 

2.3. Outros perigos 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

2.4. Toxicidade aguda desconhecida (GHS-US) 

Não existem dados disponíveis. 

SECÇÃO 3: Composição/Informação sobre os componentes 
 

3.1. Substância 

Não aplicável. 

Texto completo das expressões de perigo: consultar a secção 16. 
 

3.2. Mistura 
 

Este produto não contém qualquer substância em limites de concentração acima do corte que tenham sido classificados como perigosos de acordo 
com o parágrafo (d) de §1910.1200. 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 
 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Medidas gerais de primeiros socorros : Devido aos níveis reduzidos de componentes perigosos contidos neste produto, não se prevê a 
ocorrência de efeitos adversos para a saúde agudos, retardados ou crónicos através de 
qualquer via de exposição em condições normais de utilização por pessoas qualificadas.  Para 
indivíduos sensíveis ou susceptíveis, tratar sintomaticamente conforme descrito em seguida. 

Medidas de primeiros socorros após a inalação : A dificuldade respiratória causada pela inalação de partículas requer a remoção para uma zona 
ao ar livre. Se a respiração tiver parado, administrar respiração artificial caso tenha a devida 
qualificação e formação e procurar assistência médica imediata. 
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Medidas de primeiros socorros após o contacto 
com a pele 

: A deposição subcutânea através de cortes e abrasões na pele pode ser tratada através das 
medidas normais de primeiros socorros. A contaminação da pele através de contacto directo 
pode ser eliminada lavando com água e sabão. Se a irritação persistir, procurar assistência 
médica.  

Medidas de primeiros socorros após o contacto 
com os olhos 

: O material deve ser lavado dos olhos com quantidades abundantes de água limpa. Se a irritação 
persistir, procurar assistência médica. NÃO esfregar os olhos caso estejam presentes partículas 
ou objectos estranhos, pois podem ocorrer danos na córnea. 

Medidas de primeiros socorros após a ingestão : Obter assistência médica imediata independentemente da presença ou ausência de sintomas. 
Induzir o vómito apenas se aconselhado por um profissional médico. 

 

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

Não existem informações adicionais disponíveis.  
 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

5.1. Meios de extinção 

Meios adequados de extinção : Utilizar água, pó químico, espuma ou dióxido de carbono na extinção de incêndios.  
 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Decomposição perigosa de produtos em caso 
de incêndio  

: Podem ser emitidas substâncias irritantes ou tóxicas após a decomposição térmica, incluindo 
óxidos de chumbo, carbono, monóxido de carbono e óxido de nitrogénio. 

 

5.3. Recomendações para bombeiros 

Instruções de combate a incêndios : Ter cuidado ao combater qualquer incêndio de natureza química. 

Equipamento de protecção para bombeiros : Tal como em qualquer incêndio, usar aparelhos respiratórios autónomos com pressão positiva e 
vestuário de protecção completo. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 

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

Medidas gerais : Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Em caso de derrame, o piso pode ficar 
escorregadio. 

6.1.1. Para o pessoal não responsável pelas medidas de emergência 

Equipamento de protecção : Não se espera que derrames ou fugas deste produto resultem em procedimentos de resposta 
de emergência significativos. Usar luvas de protecção em algodão ou equivalente durante a 
limpeza de derrames ou fugas de material. 

Procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal não necessário. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pelas medidas de emergência 

Equipamento de protecção : Em caso de fugas de materiais em grandes quantidades, usar o vestuário de protecção 
aprovado e apropriado para o incidente com vista a evitar o contacto com a pele. Deve usar-se 
protecção respiratória se o material estiver envolvido num incêndio. 

 

6.2. Precauções ambientais 

Evitar que a água utilizada na extinção de incêndios chegue a canalizações, esgotos, águas superficiais ou subterrâneas. 
 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza : A fuga de material na forma seca pode ser varrida com uma pá e vassoura ou recolhida à mão 
se usar luvas de protecção em algodão ou equivalente. Evitar que a água utilizada na extinção 
de incêndios chegue a canalizações, esgotos, águas superficiais ou subterrâneas através de 
represas, barreiras ou métodos de aspiração para limpar os meios de extinção. 

 

6.4. Remissão para outras secções 

Consultar o ponto 8. Controlos de exposição e protecção individual. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Exclusivamente para utilização industrial. Nas condições de utilização e manuseamento normais 
previstas para este produto, não se considera serem necessárias precauções de 
manuseamento além das explicadas em baixo. As precauções de manuseamento dependerão 
do método de utilização do produto. Consultar o seu representante de segurança para obter 
mais informações. NÃO comer, beber ou fumar durante o manuseamento deste produto. Lavar 
bem as mãos após o manuseamento. 

Medidas de higiene : Lavar bem após o manuseamento. Ter o cuidado de manter práticas de higiene e limpeza 
adequadas. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
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7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Medidas técnicas : Fornecer uma ventilação adequada. Devem estar presente instalações de lavagem/água para 
limpar a pele e os olhos. 

Condições de armazenamento : Manter o produto selado no recipiente original à temperatura ambiente de 2 a 24 °C e a uma 
humidade normal (30 a 80%). NÃO misturar este produto com outras substâncias químicas. 

Materiais incompatíveis : Não existem informações adicionais disponíveis. 

7.3. Utilizações finais específicas 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

SECÇÃO 8: Controlos de exposição/protecção individual 
 

8.1. Parâmetros de controlo 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

8.2. Controlos de exposição 

Controlos de engenharia apropriados : Nenhum necessário quando este produto é utilizado da forma prescrita por pessoal qualificado. 

Equipamento de protecção individual : Evitar qualquer exposição desnecessária. O equipamento de protecção individual deve ser 
seleccionado com base nas condições em que este produto é manuseado ou utilizado. Óculos 
de protecção. 

  

Protecção das mãos : Não aplicável. 

Protecção ocular : Óculos de protecção com viseiras laterais em conformidade com a norma EN166. Utilizar 
equipamento para protecção ocular testado e aprovado de acordo com as normas 
governamentais apropriadas, tais como a NIOSH (EUA) ou EN 166 (UE). 

Protecção da pele e do corpo : Nenhuma necessária quando este produto é utilizado da forma prescrita por pessoal qualificado. 
Usar vestuário impermeável em caso de exposições excessivas para a pele. O tipo de 
equipamento de protecção deve ser seleccionado de acordo com a concentração e quantidade 
das substâncias perigosas no local de trabalho específico. 

Protecção respiratória : Nenhuma necessária quando este produto é utilizado da forma prescrita por pessoal qualificado. 
Nos casos em que a avaliação demonstre que são apropriadas máscaras respiratórias com 
purificador de ar, utilizar uma máscara respiratória com filtro de partículas do tipo N100 (EUA) 
ou cartuchos para máscara respiratória do tipo P3 (EN 143) como apoio aos controlos de 
engenharia. Utilizar máscaras respiratórias e componentes testados e aprovados de acordo com 
as normas governamentais apropriadas, tais como a NIOSH (EUA) e CEN (UE). 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Sólido 
  

Aspecto : Tira de teste branca 

Cor : Branco 
  

Odor : Nenhum 
  

Limiar de odor : Não existem dados disponíveis 
  

pH : Não existem dados disponíveis 
  

Taxa de evaporação relativa (acetato de butilo=1) : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de fusão : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de congelamento : Não existem dados disponíveis 
  

Ponto de ebulição : Não existem dados disponíveis 

Ponto de inflamabilidade : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de auto-ignição : Não existem dados disponíveis 
  

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 
  

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não é inflamável 

Pressão de vapor : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa do vapor a 20 °C : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade relativa : Não existem dados disponíveis 
  

Densidade : Não existem dados disponíveis 

Solubilidade : Não é solúvel 
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Log Pow : Não existem dados disponíveis 
  

Log Kow : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, cinemática : Não existem dados disponíveis 
  

Viscosidade, dinâmica : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades explosivas : Não existem dados disponíveis 
  

Propriedades oxidantes : Não existem dados disponíveis 
  

Limites explosivos : Não existem dados disponíveis  

9.2. Outras informações 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 
 

10.1. Reactividade 

Este produto não é reactivo. 
 

10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais de utilização. 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas 

Não irá ocorrer polimerização perigosa. 

10.4. Condições a evitar 

Evitar chamas desprotegidas, uma vez que o papel de teste é combustível. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Ácidos, bases, oxidantes, agentes redutores e halogénios. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Substâncias irritantes ou tóxicas, incluindo óxidos de chumbo, enxofre, carbono e nitrogénio. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 

11.1. Informação sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 
 

 

Corrosão/irritação cutânea : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Lesão/irritação ocular grave : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificada 

Mutagenicidade das células germinativas : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Carcinogenicidade : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 
 

 

Toxicidade reprodutiva : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Toxicidade específica em órgão alvo  
(exposição única) 

: Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.  
 

 

Toxicidade específica em órgão alvo  
(exposição repetida) 

: Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 
 

 

Perigo de aspiração : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Sintomas/lesões após a inalação : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Sintomas/lesões após o contacto com a pele : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Sintomas/lesões após o contacto com os olhos : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 

Sintomas/lesões após a ingestão : Não classificada. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 
 

12.1. Toxicidade 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

12.4. Mobilidade no solo 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

12.5. Outros efeitos adversos 

Outras informações : Não existem informações adicionais disponíveis. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Recomendações de eliminação de resíduos : Fornecer o material excedente e não reciclável a uma empresa de eliminação credenciada. 
Contactar um serviço credenciado de eliminação profissional de resíduos para eliminar este 
material. O produto eliminado pode ser considerado como resíduos perigosos nos EUA se o 
Procedimento de lixiviação das características de toxicidade demonstrar um teor de chumbo  
≥5 ppm. 

Ecologia – materiais residuais : Evitar a libertação para o ambiente. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 
 

De acordo com DOT 

Não regulado para transporte. 

Informações adicionais 

Outras informações : Não existem informações adicionais disponíveis. 

ADR 

Descrição do documento de transporte : Não existem informações adicionais disponíveis. 

Transporte marítimo 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

Transporte aéreo 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 
 

15.1. Regulamentos federais dos EUA 

Não existem informações adicionais disponíveis. 

15.2. Regulamentos internacionais 

Não aplicável. 

15.3. Regulamentos estatais dos EUA 

Este produto contém um químico conhecido no Estado da Califórnia como cancerígeno.   

SECÇÃO 16: Outras informações 
 

 

Perigo de saúde NFPA : 0 – Não representa qualquer perigo para a saúde, não são 
necessárias precauções e não coloca qualquer perigo 
além do inerente a materiais combustível normais. 

 

Perigo de incêndio NFPA : 0 – Materiais que não são incendiáveis. 

Reactividade NFPA : 0 – Normalmente estáveis, mesmo em condições de 
exposição a incêndio, e não são reactivos com água. 

 
 
FDS EUA (GHS HazCom 2012) 

 
As informações constantes desta ficha não constituem uma especificação e não garantem propriedades específicas. Estas informações destinam-se a fornecer conhecimento geral no que diz respeito à 
saúde e segurança com base no nosso conhecimento sobre o manuseamento, armazenamento e utilização deste produto. Não se aplicam a utilizações do produto invulgares ou não padronizadas ou 
quando as instruções ou recomendações não são seguidas. 
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