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DILUENTE 

                                                                   
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/ EMPRESA 
 

Nome do Produto: DILUENTE CELCHROM ESPECIAL 

Nome quimico: CELCHROM DILUENTE 

Referencia: D-7001.09 /D-7001.18 

Nome da Empresa: Dellacor Ind. E Com. De Tintas e Texturas Ltda. 

Endereço: Av. do Hipódromo, 6-30/ 6-42 – Bauru/SP CEP: 17032-620 

Telefone: 14 3203 5382 

Telefone de emergencia: 14 3203 9457 

E-mail: atendimento@dellacor.com.br 

Site: www.dellacor.com.br 

 
2.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 
 
 
Os ingredientes foram classificados de acordo com a Norma ABNT NBR 14725-4. 

  
 
Perigos mais importantes: Produto inflamável e toxidade dos vapores. 
 
Efeitos do produto 
 
Efeitos adversos a saúde humana: 
 
Inalação: Podem causar irritação nas vias respiratórias, além de dor de cabeça, vertigens, náuseas, sonolência, desmaios 
enáuseas. 
 
Pele: O contato com a pele causa o ressecamento, fissuras, irritações e dermatites. 
 
Olhos: Vapores e o contato com produto com os olhos podem causar conjuntivite química e queimaduras graves com 
danos avisão. 
 
Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dores de cabeça, 
desmaios e náuseas. Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda de consciência. 
 
Efeitos ambientais: 
 
Ar: Vapores do produto reduzem a concentração do oxigênio no ar. 
 
Água: O produto e a água resultante do combate ao fogo e de diluição são prejudiciais à flora e à fauna. O produto é 
biodegradado lentamente. 
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Solo: O produto derramado sobre o solo, poderá em parte ser evaporado e em parte ser lixiviado e contaminar o lençol 
freático. 
 
Classificação do produto químico: Produto inflamável e irritante. 
Visão geral de emergências: 

S2- Manter fora do alcance de crianças. 
S15/16 – Manter afastado do calor e de qualquer chama ou fonte de faísca, não fumar. 

 
3.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 
 
Substância: Este produto químico é :Preparado. 
Nome químico ou nome genérico (Natureza Química):Tinta 
Ingredientes que contribuam para o perigo: 
 
 

Item Nome Genérico nº CAS Símbolo Frase R % 

01 2-Butoxietanol 111-76-2 Não Disponível Não Disponível 60 – 90 

02 Xileno 1330-20-7 F / Xn / Xi R10/R36/37 40 – 60 

03 Metil isobutil cetano 108-10-1   ≤ 10,00 

04      

05      

06       

07      

08      

09      

10      

 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

Inalação: Remova a vitima da área contaminada para um local ventilado, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. 

Manter as vias respiratórias livres, removendo dentes postiços (chapa), se tiver. Ministrar respiração artificial, se 

necessário administrar oxigênio e manobras de ressuscitação, se necessário. Caso a exposição tenha sido prolongada, 

procurar orientação medica. 

 

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as artes atingidas. Lavar com água 

corrente e sabão no mínimo por 15 minutos. Chamar e encaminhar ao médico se necessário. 

 

Contato com os olhos: Lavar cuidadosamente com água corrente em abundância no mínimo por 15 minutos. Remova 

lentes de contato, se tiver. No caso de irritação procurar orientação de um oftalmologista. 

 

Ingestão: Não induzir vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. 

 

Ações que devem ser evitadas: Manter contato direto do produto sobre a pele. Protecao do prestador de primeiros 

socorros, em todos os casos, procurar atendimento medico. No caso de acidente de grandes proporções, 

o prestador de socorro deverá estar com todos EPI's necessários e retirar a roupa contaminada. 

 

Notas para o médico: Tratamento sintomático. 
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5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 
 
Meios de extinção apropriados: Água neblina, CO2, Espuma p/ álcool, Pó químico. 

 
Meios de extinção contra indicados: Água jato pleno. 
 
Perigos específicos: Pode liberar gases tóxicos durante a queima. 
 
Métodos especiais: Evacue a area. Utilize diques para conter a agua usada no combate. Posicionese de costar 
para o vento. Use agua em forma de neblina para resfriar  equipamentos exposto nas proximidades do fogo. 
 
Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: Util izar aparelhos de  protecao de respiração  
independente do ar ambiente e roupas de aproximação/proteçãp a temperaturas elevadas. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO 
 
 
Precauções pessoais 
 
Remoção de fontes de ignição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas 
contra o acumulo de cargas eletrostáticas, remover ou desativar possíveis fontes de ignição. 
 
Controle de poeira: N.A. 
 
Prevenção de inalação: Evitar a inalação de vapores. 
 
Contato com a pele olhos e mucosas: Evitar contato com os olhos, peçe e mucosas. Vestir equipamento de proteção pessoal.  
 
Precauções com o meio ambiente: Para conter vazamentos utilize material absorvente inerte e não combustível. Evite que 
o produto entre em contato com solos e/ou corpos d'água. 
 
Sistemas de alarme: Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes. 
 
Métodos de limpeza 
 
Disposição: Sempre que possível recupere o produto com material não inflamável (serragem, palha ou outro material 
absorvente) e remova o solo contaminado colocando-as em tonéis ou contêiner para seu reaproveitamento ou 
tratamento. Destinação final de acordo com a legislação vigente. 
 
Neutralização: N.D. 
 
Prevenção dos perigos secundários: Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas 
adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão ou 
ventilação. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
 
Manuseio 
 
Prevenção exposição do trabalhador:  Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. Utilizar os 
equipamentos de proteção individual indicados. 
 
Prevenção de incêndio e exposição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não manusear o produto 
perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra acúmulos de cargas eletrostáticas. 
 
Precauções para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de proteção individual indicados. 
 
Orientações manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em local arejado. Não 
reutilizar a embalagem. Manusear em recipientes apropriados. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do 
produto. 
 
Armazenamento 
 
Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição, 
alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas. 
 
Condições de Armazenamento 
 
Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. 
 
A evitar: Local úmido, descoberto e sem ventilação. Exposição das embalagens sob o sol, chuva e temperaturas elevadas. 
 
Produtos e materiais incompatíveis: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, 
substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontâneas e materiais radioativos. 
 
Materiais seguros para embalagens 
 
Recomendadas: Embalagem Metálica 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
Parâmetros de controle específicos 
 
Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se  
que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes (segue tabela); 
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Item Nome Químico Limites de exposição 48 horas/semana – TWA/OSHA 

01 2-Butoxietanol 100 ppm 

02 Xileno 20 ppm 

03 Metil isobutil cetano 20 ppm 

04   

 
 
Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma 
Regulamentadora nº15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho de FUNDACENTRO, procedimentos 
NIOSH, ou procedimentos ACGIH. 
 
Equipamentos de proteção individual: Nas situações em que a exposição não for mantida em níveis aceitáveis definidos 
na NR-15, através do uso de tecnologia de proteções coletivas, recomenda-se o uso dos EPI's indicados abaixo: 
 
Proteção respiratória: Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos. 
 
Proteção das mãos: Luvas de borracha látex / neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos. Cremes de proteção. 
 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos. 
 
Proteção de pele e corpo: Avental impermeável, sapato fechado ou outros de acordo com as condições de trabalho.  
 
Proteção respiratória: Máscara do tipo respirador semi facial, modelo 6200. 
 
Precauções especiais: Evitar a exposição maciça a vapores. Produtos Químicos só devem ser manuseados por pessoas 
capacitadas equalificadas. Os EPIs devem possuir o CA (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos 
operacionais e de segurança no trabalho com produtos químicos. Nunca usar embalagens  vazias (de produtos químicos) 
para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado 
monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 
 
Medidas de higiene: Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos. Manter limpo o local de 
trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho, lavar 
as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada. 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

o Estado físico: Líquido  
o Forma:  Líquida
o pH:   Não se aplica 
o Odor:     Característico 
o Cor:   Incolor  

 
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorre mudança de estado físico: 

 
o Ponto de Ebulição / ºC:116 
o Ponto de Fulgor / ºC: 13
o Densidade / gcm-3: 0,855 a 0,885(a 25 ºC) aproximadamente 
o Solubilidade:      Insolúvel em agua 
o Temperatura de auto-ignição:  210ºC 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE    
 
Instabilidade:  Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 
 
Reações perigosas: Nenhum, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente. 
 
Condições a evitar: Temperatura elevadas, fontes de calor e de ignição, contato com agentes oxidantes. 
 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Materiais oxidantes. 
 
Produtos perigosos de decomposição: Pode liberar gases tóxicos durante a queima. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
 
Toxidade aguda: Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomendamos que seja 
observado a toxidade dos ingredientes: 

 

Item Nome Químico Toxidade Oral LD50  

01 2-Butoxietanol   320 mg/kg – 400mg/kg 

02 Xileno 2119 mg/Kg 

03 Metil isobutil cetano 1600 mg/kg 

04   

05   

 
Corrosão/irritação à pele: Provoca  irritação a pele com vermelhidão, dor e ressecamento. 
 
Lesões oculares graves / irritação ocular: Provoca  irritação ocular grave com lacrimejamento, dor e vermelhidão, pode causar 
conjutivite quimica. 
 
Sensibilidade respiratória ou a pele: Não é esperado  que o produto provoque sensibilização respiratoria ou à pele. 
 
Carcinogenicidade: Suspeito de provocar cânçer, devido à metil isobutil cetona. Informação referente ao: Metil Isobutil cetona: 
Possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B – IARC). Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida 
para seres humanos(Categoria A3 – ACGIH). 
 
Toxidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxidadfe à reprodução. 
 
Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem com tontura e 
náuseas. Se inalado em elevadas concentrações pode provocar irritação do trato respiratório, tontura, dor de cabeça, 
falta de ar e desmaio. Se Ingerido em elevadas concentrações pode provocar irritação na boca e garganta, dor de 
cabeça, desmaios, náuseas e perda da consciência. 
 
Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Provoca danos ao sistema sanguíneo por exposição 
repetida ou prolongada podendo ocasionar hematúria, anemia e hemólise. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apesente perigo por aspiração. 
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Efeitos específicos: Sempre que persistir algum sintoma procurar assistência médica. Funcionários que manipulam produtos 
químicos devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
da NR-7. A avaliação dos efeitos tóxicos foi baseada nas fichas de segurança do fabricante/fornecedor e em dados 
bibliográficos. 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
 
Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais. 
 
Persistência/ Degradabilidade: Produto não totalmente degradável. 
 
Impacto ambiental: Vapores do produto tornam o ambiente inflamável. Produto insolúvel em água e tóxico a vida 
aquática. Este produto e seus resíduos não devem ser descartados no meio ambiente. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
 

Métodos de tratamento e disposição 
 
Produto: Co processamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. 
 
Resíduos do produtos: Resíduos que não são mais utilizados devem ser descartados, conforme legislação local vigente. 
 
Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada. Deve ser considerada como lixo perigoso e tomados os cuidados 
de acordo com os regulamentos locais. 
 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
 
 

Regulamentações internacionais: Este produto é considerado produto perigoso para o transporte terrestre, marítimo e 
aereo de acordo com os respectivos regulamentos (ADR, IMDG, IATA-DGR). 
 
Regulamentação nacional: Este produto é classificado como perigoso para transporte, de acordo com a Portaria 
204 do Ministério dos Transportes de 20/05/1997, Decreto nº 96.044 de 18/05/1988 e Portaria nº 402 de 09/09/1998. 
 
 
Grupo de Embalagem: 
 
Transporte terrestre:  
Nome apropriado para embarque:  LÍQUIDO  INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metil  isobutil  cetona, 2-butoxietanol) 
Número da ONU: 1992 
Classe de risco:  3 
Número de risco:   336 
Risco subsidiário:   6.1 
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Transporte Marítimo: IMDG/GGVSea/ONU 
Nome apropriado para embarque:  LÍQUIDO  INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metil  isobutil  cetona, 2-butoxietanol) 
Número da ONU: 1992 
Classe de risco:  3 
Número de risco:  336 
Risco subsidiário:  6.1 
Em S:  F-E. S-D 
 
Transporte Aéreo:  
Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO  INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metil  isobutil  cetona, 2-butoxietanol) 
Número da ONU:  1992 
Classe de risco: 3 
Risco subsidiário:  6.1 
 
Recomendações especiais: Na operação de carga/descarga deve-se evitar quedas das embalagens, descidas de rampas 
sem proteção, rolamento em terreno acidentado para evitar furos, amassamentos ou desaparecimento da 
identificação do produto. O produto em tambores e/ou bombonas deve ser armazenado sobre estrados ou ripas de 
madeira, ao abrigo do sol e chuvas e longe de fontes de calor de ignição. O descarregamento das embalagens mais 
pesadas deve ser feito por meio de máquinas adequadas. As embalagens nunca devem ser jogadas sobre pneus. Todos os 
equipamentos elétricos usados devem ser blindados e a prova de explosão. As instalações e equipamentos devem ser 
aterrados para evitar e eletricidade estática. Produto a granel deve ser estocado em tanques apropriados. Guia de 
emergência da ABIQUIM: 27.  
 
Obs: Ninguém deve armazenar/transportar/ofertar ou aceitar produtos químicos, a não ser que o produto tenha sido 
devidamente classificado, descrito, embalado, identificado e em condições de ser transportado, comercializado, estocado 
e ser usado de acordo com a legislação legal pertinente. 
 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 
 
 
Diamante de Hommel  
 

 

Inflamabilidade: 3 
Substâncias que entram em ignição a 

temperatura ambiente (ponto de fulgor 
abaixo de 38 C) 

Riscos a Saúde: 2 Substancias Moderadamente Perigosa 

Reatividade: 0 Estável 

Riscos Específicos: W Não misture com água 

 
Informações sobre riscos e segurança contidas no rótulo  
Símbolo de Perigo 

 
 

 
Liquido Inflamável Classe 3: 
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- Produto deve ser aplicado por profissional qualificado, munido de equipamentos de proteção individual (máscara de 
gases, óculos e luvas).  
- Produto Inflamável: deixa a embalagem fechada, armazenar em local protegido e distante de calor.  
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.  
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem na própria residência.  
- Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água corrente por 15 minutos.  
- Se inalado, afastar a pessoa para local arejado.  
- Se ingerido, não provocar vômito, procurar assistência medica imediatamente levando essa embalagem. 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
 

LEGENDA DESCRIÇÃO LEGENDA DESCRIÇÃO LEGENDA DESCRIÇÃO 

R-10 Inflamável S-16 

Manter afastado de 

qualquer chama ou 

fonte de faísca. Não 

fumar. 

Xi Irritante 

R-11 Facilmente inflamável. S-26 

Em caso de contato 

com os olhos, lavar 

imediatamente com 

bastante água e 

consultar um 

especialista 

T Tóxico 

R-20 Nocivo por inalação S-29 

Não descartar 
resíduos no esgoto; 

eliminar o 
produto/recipiente 
em local autorizado 
para o descarte de 
resíduos especiais 

 

XX 
Perigo retardado (crônico) à saúde 

 

R-21 Nocivo em contato com a pele S-36 
Usar roupas de 

proteção. 
F Inflamável 

R-22 Nocivo por ingestão S-37 Usar luvas adequadas. Xn Nocivo 

R-36 Irritante para os olhos S-56 

Não descartar 
resíduos no esgoto; 

eliminar o 
produto/recipiente 
em local autorizado 
para o descarte de 
resíduos especiais 

 

LD50 
dose letal para 50% da população de

 ratos 

R-37 Irritante para as vias respiratórias     

R-38 Irritante para a pele     

R-40 Possibilidade de efeitos cancerígenos     

R-43 
Pode causar sensibilização em contato 

com a pele 
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Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverão ser realizados o monitoramento da exposição dos 
trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) na NR-9. 
 
Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. 
 
As informações contidas nesta ficha de segurança foram obtidas a partir de literaturas e legislações aplicáveis sobre 
matérias primas / ingredientes. Por este motivo, a empresa Dellacor, não pretende estabelecer informações absolutas e 
definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, os seus funcionários e 
clientes para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente. 
 
Dúvidas sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Dellacor , através 
do telefone (14) 3203-5382. 
 
Ficha elaborada conforme NBR 14725-4 (Produtos Químicos – Informações sobre, segurança, saúde e meio 
ambiente). 
 


