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1.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1

Identificadores do produto
Nome do produto
:

Marca
1.2

MERCÚRIO METÁLICO VIVO

: Dinâmica Química

Outros meios de identificação
Dados não disponíveis

1.3

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

1.4

:

Produtos químicos de laboratório, Síntese de substâncias

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia

:

Dinâmica Química Contemporânea LTDA.
Rua Crisolita nº 145 – Recreio Campestre Jóia
Indaiatuba – SP – CEP: 13347-060 - Brasil

Telefone
E-mail

: +55 19 3114-9250
: dinamica@dinamicaquimica.com.br

1.5

Número de telefone de emergência

2.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1

Classificação da substância ou mistura

(19) 3114-9232

Toxicidade aguda, Inalação (Categoria 2), H330
Toxicidade reprodutiva (Categoria 1B), H360D
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (Categoria 1), H372
Toxicidade aguda em meio aquático (Categoria 1), H400
Toxicidade aquática crónica (Categoria 1), H410

2.2 Elementos do rótulo
Pictograma
Palavra de sinalização
Declarações de perigo (s)
H330

Perigo
Fatal se inalado.

Pode danificar o feto.
Causa danos aos órgãos devido à exposição prolongada ou repetida.
Muito toxico para a vida aquática com efeitos de longa duração.

H360D
H372
H410
Declarações de precaução(s)
P201
P260
P280
/ face
P304 + P340 + P310
P308 + P313
P403 + P233
Declarações de Risco
Suplementares

Obtenha instruções especiais antes de usar.
Não respire poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray.
Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular
proteção.
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la
respiração. Chame imediatamente um CENTRO DE VENENOS / médico.
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Armazenar em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado.
nenhum

Restrito a usuários profissionais.
2.3

Outros perigos
Esta substância / mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos
(PBT), ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superiores.

3: Composição / informação
Substâncias
Formula
Peso molecular
CAS

sobre os componentes 3.1
:
:
:

Hg
200.59 g/mol
7439-97-6

Componente

CAS-No.

Concentração

7439-97-6

Toxicidade aguda, Inalação (Categoria 2). <= 100 %
Toxicidade reprodutiva (Categoria 1B).
Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição repetida (Categoria 1).Toxicidade
aguda em meio aquático (Categoria 1).
Toxicidade aquática crónica (Categoria 1).

SEÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1

Descrição das medidas de primeiros socorros
Recomendação geral
Consulte um médico. Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico de referência
Se inalado
Se respirado, leve a pessoa para o ar fresco. Se não estiver respirando, aplique respiração artificial.
Consulte um médico.
Em caso de contato com a pele Lavar com sabão e muita água. Leve a vítima imediatamente
para o hospital. Consulte um médico.
Em caso de contato com os olhos
Lave os olhos com água, por precaução.
Se ingerido
Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca com água. Consulte um médico.

4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Os sintomas e efeitos conhecidos mais importantes estão descritos na rotulagem (ver secção 2.2) e / ou
na secção 11

4.3

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não há dados disponíveis

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1

Meios de extinção
Meios adequados de extinção
Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de carbono.

5.2

Perigos especiais decorrentes da
mistura Mercúrio / óxidos de mercúrio.

5.3

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se
necessário.

5.4

substância

ou

Mais informações
Não há dados disponíveis

SEÇÃO 6: Medidas de liberação acidental
6.1

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.
Use proteção respiratória. Evite respirar vapores, névoa ou gás. Assegure ventilação
adequada. Evacuar as pessoas para locais seguros. Para proteção pessoal, consulte a seção
8.

6.2

Precauções ambientais
Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for seguro fazê-lo. Não deixe o produto entrar nos
esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

6.3

Métodos e materiais de confinamento e limpeza.
Embeber com material absorvente inerte e descartar como resíduo perigoso. Manter em
recipientes apropriados, fechados para a eliminação.

6.4

Referência a outras seções.
Para eliminação, ver seção 13.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento
7.1

Precauções para um manuseamento seguro.
Evitar a exposição - obtenha instruções especiais antes de utilizar.Evite o contacto com a pele e os olhos.
Evite a inalação de vapor ou névoa. Para precauções, consulte a seção 2.2.

7.2

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades.
Armazenar em local fresco. Manter o recipiente bem fechado em local seco e bem ventilado. Os recipientes
abertos devem ser cuidadosamente fechados e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos.
Armazene sob gás inerte. Classe de armazenamento (TRGS 510): Não tóxico, cat. 1 e 2 / materiais
perigosos muito tóxicos.

7.3

Utilizações finais específicas.
Para além dos usos mencionados na secção 1.2, não são estipuladas outras utilizações específicas.

SEÇÃO 8: Controlo da exposição / proteção pessoal
8.1
8.2

parâmetros de controle
Controles de exposição
Controlos técnicos adequados.
Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa. Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após
manusear o produto.

Equipamento de proteção pessoal
Protecção ocular / facial.
Protecção facial e óculos de segurança Utilize equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo
com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).
Protecção da pele Manusear com luvas.
As luvas devem ser inspecionadas antes do uso. Use uma técnica adequada de remoção das
luvas (sem tocar na superfície externa da luva) para evitar o contato da pele com este produto.
Descarte as luvas contaminadas após o uso de acordo com as leis aplicáveis e boas práticas de
laboratório. Lave e seque as mãos.
As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE
89/686 / CEE e a norma EN 374 derivada dela.
Contato total Material:
Borracha de nitrilo Espessura
mínima da camada: 0,11 mm
Pausa através do tempo: 480 min
Contato com salpicos Material:
Borracha de nitrilo Espessura
mínima da camada: 0,11 mm
Pausa através do tempo: 480 min
Se usado em solução, ou misturado com outras substâncias, e sob condições diferentes da EN
374, entre em contato com o fornecedor das luvas aprovadas pela CE. Esta recomendação é
apenas consultiva e deve ser avaliada por uma situação industrial de uso antecipado por nossos
clientes. Não deve ser interpretado como oferecendo uma aprovação para qualquer cenário de
uso específico.
Proteção Corporal
Traje completo de proteção contra produtos químicos, O tipo de equipamento de proteção deve ser
selecionado de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de trabalho
específico.
Proteção respiratória
Quando a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores de ar são cartuchos de respiração de
uso apropriado (EUA) ou do tipo ABEK (EN 14387) como proteção de segurança para motores, use um
respirador de ar de face completa. Use respiradores e componentes testados e aprovados de acordo com os
padrões governamentais apropriados, como NIOSH (EUA) ou CEN (EU).
Controle da exposição ambiental
Evitar mais vazamentos ou derramamentos se for seguro fazê-lo. Não deixe o produto entrar nos
esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
a)

Aparência

Forma: líquido
Cor: prata, branco

b)

Odor

Inodoro

c)

Limite de odor

d) pH

Não há dados disponíveis
Não há dados disponíveis

e) Ponto de fusão / congelamento
f) Ponto de ebulição inicial
e faixa de ebulição
g)

Ponto de inflamação

Ponto de fusão / intervalo: -38,87 ° C - lit. ponto

356.6 °C - lit.
Não aplicável

h)

Taxa de evaporação

Não há dados disponíveis

i) Inflamabilidade (sólido, gás) Não há dados disponíveis
Não há dados disponíveis
j) Superior / inferior
limites de inflamabilidade ou explosividade
k)

Pressão de vapor

<0,01 mmHg a 20 ° C
1 mmHg a 126 ° C

l)

Densidade de vapor

6,93 - (Ar = 1,0)

m) Densidade relativa
n) Solubilidade em água

13,55 g / cm3 a 25 ° C
0,00006 g / l a 25 ° C

o) Coeficiente de partição: n- Não há dados disponíveis
octanol / água

9.2

p)

Temperatura de
autoignição

q)

Temperatura
decomposição

r)

Viscosidade

Não há dados disponíveis
de

Não há dados disponíveis
Não há dados disponíveis

s) Propriedades explosivas

Não há dados disponíveis

t) Propriedades oxidantes

Não há dados disponíveis

Outras informações de segurança
Densidade relativa do vapor 6,93 - (Ar = 1,0)

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1
10.2

Reatividade
Não há dados disponíveis
Estabilidade química
Estável sob as condições de armazenamento recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas
Não há dados disponíveis
10.4

Condições a se evitar
Não há dados disponíveis

10.5

Materiais incompatíveis
Agentes oxidantes fortes, Amoníaco, Azidas, Nitratos, Cloratos, Cobre

10.6

Produtos de decomposição perigosos
Produtos de decomposição perigosos formados sob condições de incêndio. - Mercúrio /
óxidos de mercúrio. Outros produtos de decomposição - Dados não disponíveis Em caso
de incêndio: ver seção 5

SEÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1

Informação sobre efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda
CL50 Inalação - Ratazana - macho - 2 h - <27 mg / m3 (Mercúrio)
Corrosão / irritação cutânea
Não existem dados disponíveis (Mercúrio)
Lesões oculares graves / irritação ocular
Não há dados disponíveis (Mercúrio)

Sensibilização respiratória ou cutânea
Não existem dados disponíveis (Mercúrio)
Mutagenicidade em células
germinativas
Não há dados disponíveis (Mercúrio)
Carcinogenicidade
Este produto é ou contém um componente que não é classificável quanto à sua classificação.
(Mercúrio) (Mercúrio)
IARC: 3 - Grupo 3: Não classificável quanto à sua carcinogenicidade para os seres humanos (Mercúrio)
Toxicidade reprodutiva
Toxicidade reprodutiva humana presumida (Mercúrio)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única
dados não disponíveis (Mercúrio)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida
Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Perigo de aspiração
Não há dados disponíveis (Mercúrio)

Informações Adicionais
RTECS: Dados não disponíveis
O mercúrio se acumula em quase todos os tecidos, especialmente no :, Rim, Os efeitos devidos
à ingestão podem incluir:, Náusea, Vômito, Diarreia, hemorragia intestinal (Mercúrio).
SEÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade
Toxicidade para a mortalidade de peixes CL50 - Cyprinus carpio (Carpa) - 0,160 mg / l - 96 h (Mercúrio)
12.2

Persistência e degradabilidade
Não há dados disponíveis

12.3

Potencial bioacumulativo
Bioacumulação Carassius auratus (peixinho dourado) - 1.789 d
- 0,25 µg / l (mercúrio)
Fator de bioconcentração (BCF): 155,986

12.4

Mobilidade no solo
Não há dados disponíveis (Mercúrio)

12.5

Resultados da avaliação PBT e vPvB
Esta substância / mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos
(PBT), ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superiores.

12.6

Outros efeitos adversos
Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.
Não há dados disponíveis

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Produto
Oferecer soluções excedentes e não recicláveis para uma empresa de
descarte licenciada.

Embalagem contaminada
Descarte como produto não utilizado.
SEÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
14.1 Número ONU
ADR/RID: 2809
IMDG: 2809

IATA: 2809

14.2 Nome de embarque apropriado da ONU
ADR / RID: Não permitido para transporte
IMDG: MERCURY
IATA:
Mercury
14.3
14.4
14.5

Classe de perigo de transporte (s)
ADR/RID: 8 (6.1)
IMDG: 8 (6.1)

IATA: 8 (6.1)

Grupo de embalagem
ADR/RID: III

IATA: III

IMDG: III

Perigos ambientais
ADR / RID: não poluente marítimo IMDG: não IATA: não

14.6 Precauções especiais para o usuário
Não
há
dados disponíveis
SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específica para a substância ou
mistura

Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2014 da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
16.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Direitos exclusivos da Dinâmica Química Contemporânea LTDA. Permissão concedida para fazer número
ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. Acredita-se que as informações acima estejam
corretas, embora não pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia.
A informação contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é
aplicável ás precauções de segurança apropriadas para o produto. A Dinâmica Química Contemporânea
LTDA. não responderá por nenhum dado resultante do manuseio ou do contato com o produto.

