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1.  Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa 

 

Indicações do produto 
 

Nome comercial: PRIMOPOR, PRIMOSTONE e PRIMOPRESS 
N.º EC: 231-900-3 

Nº REACH: TF932022-48 

Nº CAS: 7778-18-9 
 

Número da ficha de dados de segurança: SDS 030/2010 
 

Utilização do material / da preparação: Químicos para construção, materiais de construção, 

materiais de enchimento, gesso de moldagem 

Encontra uma matriz use-exposure em www.eurogypsum.org 
 

Fabricante: 

Südharzer Gipswerk GmbH Pontelstraße 3 

    D-99755 Ellrich 

    Tel. +49(0)3 63 32 / 89-0 

     Fax: +49(0)3 63 32 / 89-202 

     www.shg-gips.de 

 

Fornecedor: 

SIVAL – Gessos Especiais, Lda. 

Rua Emídio Oliveira Faria 

2425-879 Souto da Carpalhosa – Leiria 

Tel. 244 619 170 

Fax 244 614 690 

www.sival.pt 
 

Informações de emergência: 036332 - 89 - 0 ou 036332 - 89 – 242 (durante o horário de 

expediente habitual) 
e-mail: ulrich.kothe@shg-gips.de 

 
2. Identificação dos perigos 

  

Designação de perigo: Não consta. 

Sistema de classificação: Este material não é classificado como perigoso de acordo com 

67/548/CEE. 

Este material não é classificado como perigoso de acordo com (EC) No 1272/2008 [EU-

GHS/CLP]. 
 

Indicações especiais de perigo para a pessoa e o meio ambiente: 

O produto não é especialmente perigoso. 
Este produto não necessita de identificação de acordo com (EC) No 1272/2008 [EU GHS/CLP]. O 
produto não necessita de identificação devido ao processo de cálculo da "Directiva de classificação 
geral para preparações da CE" na última versão válida. 

 
3. Composição/informação sobre os componentes 

 

Caracterização química 
Substâncias perigosas: Nenhuma 
 

Nº índice: Nenhuns 

 

http://www.eurogypsum.org/
mailto:kothe@shg-gips.de
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Nº de registo REACH: TF932022-48 

 

Descrição: Mistura das seguintes substâncias mencionadas com produtos aditivos não perigosos. 

Sem produtos aditivos perigosos ou substâncias contidas. 

 

Nº CAS: 7778-18-9 
Nº EINECS: 231-900-3 
Sulfato de cálcio de diversos níveis de hidrato  > 50 % 

 
4. Medidas de primeiros socorros 

 

Indicações gerais: Numa utilização normal correcta não se esperam influências. Caso surjam efeitos 

secundários, podem ser aplicadas as seguintes recomendações: 
 

Após inalação: Não são necessárias medidas especiais. 
 

Após o contacto com a pele: Não são necessárias medidas especiais. Em geral o produto não irrita a 

pele, se necessário, lavar abundantemente com água. 
 
Após o contacto com os olhos: Lavar os olhos debaixo de água corrente com as pálpebras 
entreabertas durante alguns minutos. A água deve estar temperada (20 – 30°C). 

 

Após ingerir: Lavar a boca com água. Beber a água em pequenas goladas (efeito diluente). 
 

Indicações para o médico: Sal neutro sem irritação para a pele. Não são conhecidas reacções 

alérgicas. Pó solúvel. 
 
Auto-protecção para os socorristas: Não são necessárias medidas especiais. 

 
5. Medidas de combate a incêndios 

  

Meios de extinção apropriados: Utilizar todos os extintores. O produto em si não é inflamável. 
 
Equipamento de protecção especial: Nenhum. 

 
6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

  

Medidas preventivas relativas à pessoa: Evitar formação de pó. Tratar de uma ventilação 

suficiente. Perigo de escorregar em caso de verter. 
 

Medidas de protecção do meio ambiente: Não são necessárias medidas especiais. 

 

Procedimento de limpeza / absorção: Remover mecanicamente. 
 
Indicações adicionais: Informações para a eliminação ver capítulo 13. 
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7. Manuseamento e armazenamento 

 

Manuseamento: 

Indicações para o manuseamento seguro: Sem prescrições especiais em caso de uma utilização 

correcta. 
Evitar inspirar o pó e o contacto com os olhos. Tratar de uma boa ventilação/aspiração no local de 
trabalho. 

 

Equipamento técnico: Ao manusear o produto (abastecer, transportar, carregar…) devem ser 

utilizados aparelhos com uma aspiração local. 

 

Protecção meio-ambiente: Sem prescrições especiais em caso de uma utilização correcta. 
 

Indicações para a protecção contra incêndio e contra explosão: Não são necessárias medidas 

especiais. O produto em si não é inflamável. 
 

Armazenamento: 

Medidas técnicas e condições de armazenamento: Guardar apenas na embalagem original 

fechada. 
 

Requisito aos espaços de armazenamento e recipiente: Nenhuns 
 

Indicações em caso de armazenamento em conjunto: Armazenar separadamente dos produtos 

alimentares. 
 

Mais indicações relativamente às condições de armazenamento: Armazenar em local seco e na 

embalagem bem fechada. Proteger contra humidade do ar e água. 
 

Categoria de armazenamento: LGK (de acordo com o conceito VCI): 13 - Substâncias sólidas não 

inflamáveis. 

 

Mais informações sobre as condições de armazenamento: http://eippcb.jrc.es/reference/ 

 
8. Limitações de exposição e equipamentos de protecção pessoal 
 

Componentes com valores limite relativos ao local de trabalho a serem monitorizados: 

Nº CAS: 7778-18-9 

Designação do produto: Sulfato de cálcio de diversos níveis de hidrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eippcb.jrc.es/reference/
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Substância Pó, respirável Pó, inalável Sulfato de cálcio 

 Valor 
limite - 

oito horas 

Valor limite 

– 
curto prazo 

Valor 
limite – 

oito horas 

Valor limite 

– 
curto prazo 

Valor 
limite – 

oito horas 

Valor limite 

– 
curto prazo 

 mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ 

Áustria 5 10 10 20 5 aerossol 

respirável 

10 aerossol 

respirável 

Bélgica  3  10  10  

Dinamarca   10 20 5  

França 5 aerossol 

respirável 

 10    

Alemanha 

(AGS) 

3 6 10 20 6 aerossol 

respirável 

 

Alemanha 

(DFG) 

1,5  4  4 areossol 

inalável 

1,5 aerossol 

respirável 

 

Hungria 6  10  6 aerossol 

respirável 

 

Itália       

Letónia 4    6 respirável  

Polónia   10    

Espanha 3  10  10 aerossol 

respirável 

 

Suécia 5  10    

Suiça 3  10  3 aerossol 

respirável 

 

Holanda       

EUA - NIOSH     10 total pó 

5 aerossol 

respirável 

 

EUA - OSHA 5  15    

Reino Unido 4  10    

 Obs.  

Áustria STV valor médio 15 

minutos  

França Tipo negro: valores limites 

restritos por lei 

Alemanha (AGS) Valor médio 15 minutos, 

partículas insolúveis 

Alemanha (DFG) Partículas insolúveis 

Letónia Pó que contém químicos 
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  Equipamento de protecção pessoal 
Medidas gerais de protecção e higiene: As medidas de protecção habituais no manuseio com 
químicos devem ser observadas. Manter longe de alimentos, bebidas e rações. Despir vestuário sujo e 
embevecido. Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do trabalho. Evitar contacto com os olhos e 
com a pele. Durante o trabalho não comer nem beber. 

 

Protecção respiratória: Trabalhar em áreas bem ventiladas ou em caso de uma ventilação 

insuficiente utilizar protecção respiratória. 
 

Protecção das mãos: não necessário 

 

Protecção para os olhos: não necessário 

 

Protecção corporal: não necessário 

 
9. Propriedades físicas e químicas 

  

Forma: sólido, pó cristalino 

Cor: branco 

Odor: inodoro 

Ponto de fusão/ponto de solidificação: 1450 ºC. 

Ponto de ebulição: Não aplicável. 

Ponto de inflamação: Não aplicável. 

Inflamabilidade: Produto não inflamável. 

Auto-inflamabilidade: O produto é não auto-inflamável. 

Perigo de explosão: O produto não é susceptível a explosão. 

Pressão de vapor: Não aplicável. 

Densidade (g/cm
3
): 2,75 g/cm

3
 

Densidade da massa (kg/m
3
): 1000 a 1100 kg/m

3
.  

Solubilidade em água (20ºC em g/l): 6,7 g/l. 

Valor pH a 20 ºC: 6,0 - 8,0 (DIN 19261) em ligação com água 

Viscosidade dinâmico: Não aplicável. 

Viscosidade cinemático: Não aplicável. 

Solvente orgânico: 0,0 % 

Conteúdo de substâncias sólidas: 100,0 %  

Outras indicações: Nenhumas. 

 
10. Estabilidade e reactividade 

 

Decomposição térmica / condições a evitar: 

Nenhuma decomposição em caso de uma utilização correcta. 

Evitar contaminação com enxofre, bactérias de redução e água em condições anaeróbicas. 
Reacções perigosas: Não são conhecidas nenhumas reacções perigosas. 
 

Produtos de decomposição perigosos: Decomposição térmica apenas acima de aprox.1000°C 

(1273 K) sob formação de óxido de cálcio CaO e Anidrido sulfúrico SO3. 



 

 

 

 

 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

Em conformidade com o Regulamento (CE) Nº 1907/2006/CE, art. 31 

Data de impressão: 30-07-2013      Data de atualização: 30-07-2013 

Página 6 de 9 

 
11. Informação toxicológica 
 

Categoria de risco 

relevante 

Dose efeito Espécies  Observação 

Toxicidade oral aguda LD50 

> 1581 mg/kg bw 

Rat. OECD 420  

Toxicidade cutânea aguda n/t   Nenhuma toxicidade cutânea 
devido a uma baixa capacidade de 
absorção 

Toxicidade inalada aguda LC50  > 2.61 mg/l Rat. OECD 403 Dose máxima atingível 

Corrosão da pele/irritação n/t Coelho OECD 404 Não irritante 

Danos visuais 

severos/irritação 

n/t Coelho OECD 405 Não irritante 

Respiração ou 
sensibilização 

da pele 

n/t Porco da 

guiné 

OECD 406 Não é sensibilizador da pele 

Células germinativas 

mutagenicidade 

n/t Testes in- 

vitro 
 
 
 
 

Rato 

OECD 471 

OECD 476 
 
 
 
 

OECD 474 

Não mutagénico 
 
 
 
 
 
Não mutagénico 

Carcinogenicidade n/t   Sem risco de carcinogenicidade 

colocado pelo sulfato de cálcio 

Toxicidade reprodutiva NOAEL 

790 mg/kg bw 

Rat. OECD 422 Sem sinais de toxicidade 

reprodutiva observados 

STOT exposição única n/t   Nenhuma toxicidade orgânica 

observada nos testes agudos 

STOT exposição repetida n/t   Recomenda-se a classificação 

baseada em RCS. 
STOT RE 2 (se o sulfato de 
cálcio possuir sílica cristalina em 
forma respirável >1 % - < 10 %.) 

Risco de aspiração n/t   Nenhum risco de aspiração 
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12. Informação ecológica 

 
Indicações relativas à eliminação (persistência e degradabilidade): 

Outras indicações: O produto é de difícil decomposição biodegradável. 

Efeitos eco toxicológicos: 

 
Toxicidade 

aquática 

Dose 

efeito 

Tempo 

de 

exposição 

Espécies Método Avaliação Observação 

Toxicidade aguda 
em peixes 

LC50 

>79mg/L 

96 h Peixe de 

arroz japonês 

OECD 

203 

Sem risco para 

o peixe até à concentração 

testada. 

Teste LIMITE 

Toxicidade aguda 
em daphnia 

EC50 
>79 
mg/L 

48 h Daphnia 
magna 

OECD 
202 

Sem risco para a daphnia até 
à concentração testada. 

Teste LIMITE 

Toxicidade aguda 
em algas 

E50 > 

79 mg/L 

72 h Selenastrum 

capricornutum 

OECD 

201 

Sem risco para as algas até à 
concentração testada. 

Teste LIMITE 

Toxicidade para 

 microrganismos 
STP 

EC 50 
>790 
mg/L 

3 h Lamas 

activas 

OECD 

209 

Sem risco para 
microrganismos STP. 

 

  

O produto é solúvel em água com cálcio e sulfato. Os valores são medidos parcialmente com o 

produto dissolvido. Após neutralização o efeito tóxico não deve ser mais observado. 

Observação: O produto contém substâncias, que causam opacidades fortes nas águas. 
 

Mobilidade: Produto sólido solúvel em água, componente natural em solos. Quando o produto 

alcança o solo, pode contaminar a água. 
 

Indicações gerais: 

Não deixar cair nas águas, águas superficiais ou canalização. 

Categoria de risco da água 1 (auto classificação): pouco risco para a água. 

 
13. Considerações relativas à eliminação 

 
Produto: 
Recomendação: 
Produto pode ser eliminado como resíduos de construção. 
 

Catálogo europeu de resíduos 

Número chave de resíduos possível: O número chave de resíduos concreto depende da origem dos 

resíduos. 

17 08 02   - Componentes com base em gesso de moldagem com excepção daqueles que ficam 

abaixo de 17 08 01 
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  Embalagens sujas: 

Recomendação: 

Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas correctamente e pode ser reutilizadas após limpeza. 
 
Produto de limpeza recomendado: 
Água, se necessário, adicionar produto de limpeza. Esvaziar bem os sacos. 

 
14. Informações relativas ao transporte 
 

Transporte no país ADR/RID e GGVS/GGVE (para além fronteiras/no país): 

Categoria ADR/RID-GGVS/E: Não é mercadoria perigosa no sentido desta norma de transporte. 
 

Transporte marítimo IMDG/GGVSee: 

Categoria IMDG/GGVSee: Não é mercadoria perigosa no sentido desta norma de transporte. 
 

Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR: 

Categoria ICAO/IATA: Não é mercadoria perigosa no sentido desta norma de transporte. 
 
Sem Número UN 

 
15. Informação sobre regulamentação da União Europeia 
 

Identificação de acordo com as directivas CE: 

Este produto não está classificado como perigoso de acordo com a regulação (EC) No1272/2008 

[CLP]. Este produto não é classificado como perigoso de acordo com 67/548/CEE. 

O produto não necessita de identificação devido ao processo de cálculo da "Directiva de 

classificação geral para preparações da CE" na última versão válida. 

As medidas de protecção habituais no manuseamento com químicos devem ser observadas. 
 

Regulamentos nacionais (D): 

(D) GISCODE: CP1: Massas de espátula em base de sulfato de cálcio. 
Classe de risco da água: Categoria de risco da água 1 (auto classificação): pouco risco para a água. 

Instruções técnicas ar (ar TA): A máxima emissão de pó não pode ser excedida. 

Outros regulamentos, limitações e regulamentos de proibições UVV / BGV: "Pó mineral 

perigoso para a saúde" (VBG 119) 

 
16. Outras informações 
 

Conjuntos R e H relevantes: Nenhuma 
Indicações de formação em questões de saúde e segurança estão disponíveis em 
www.eurogypsum.org -manual handling of loads- 
As indicações baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, mas não asseguram as 
características do produto e não justificam situações jurídicas contratuais. 
 
Folha de dados área emissora: Labor Südharzer Gipswerk GmbH, Ellrich, 
Pessoa de contacto: Dr.-Ing. H.-U. Kothe  Tel: +4936332 89241 

e-mail: ulrich.kothe@shg-gips.de 

 

http://www.eurogypsum.org/
mailto:kothe@shg-gips.de
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  Nota final 

As informações contidas neste documento baseiam-se em dados obtidos junto de fontes fidedignas e 

constituem o estado actual dos nossos conhecimentos, não devendo ser interpretadas como uma 

garantia de qualidade ou assunção de quaisquer responsabilidades decorrentes da sua aplicação. 


