
 

1. Identificação 

                                                                                                                                                

Nome da substância ou mistura (nome comercial): OXTERIL 350 DUO 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Uso industrial 
Código interno de identificação da substância ou mistura: 0001374 
Nome da Empresa: Assunção Distribuidora Ltda 
Endereço: BR-101, Km 13, Bloco A 
Complemento: Distrito Industrial - Alhandra – PB 
Telefone para contato: 083-3533-1802 
Telefone para emergências: SUATRANS COTEC  0800 70 71 767/0800 17 20 20/0800 70 77 022 
                                                                                                                                                
2. Identificação de perigos 

                                                                                                                                                

Classificação da substância ou mistura: Líquidos oxidantes: Categoria 2 - Toxicidade aguda - Oral:

Categoria 4 - Toxicidade aguda - Inalação: Categoria 4 - Corrosão/irritação à pele: Categoria 2 - Lesões

oculares graves/irritação ocular: Categoria 1 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única:

Categoria 3 - Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 3  
 
Elementos de rotulagem do GHS 

 
Palavra de advertência: Perigo 
Frase(s) de perigo: H272 - Pode agravar um incêndio, comburente . H302 - Nocivo se ingerido . H332 -

Nocivo se inalado . H315 - Provoca irritação à pele . H318 - Provoca lesões oculares graves . H335 - Pode

provocar irritação das vias respiratórias. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

. 
Frase(s) de precaução:  
									• Geral: P101 - Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.,

P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

									• Prevenção: P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial., P261

- Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

									• Resposta à emergência: P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local

ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração., P305 + P351 +

P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante

vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue

enxaguando., P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta insdisposição, contate um

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/..., P302 + P352 -EM CASO DE CONTATO

COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
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									• Armazenamento: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança,

incluindo qualquer incompatibilidade. Evitar impurezas e influência do calor.

									• Disposição: Eliminar o material recolhido segundo normas prescritas., Lavar as embalagens vazias

contaminadas com água, antes do descarte.

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Este produto é um forte oxidante. Perigo de

decomposição pela influência de calor e quando em contato com substâncias incompatíveis, impurezas,

metais, álcalis, agentes redutores. Risco de explosão quando em contato com solventes orgânicos. Ver o

capítulo 10. 
Outras informações: Não disponível 
 
                                                                                                                                                
3. Composição e informações sobre os ingredientes 

                                                                                                                                                

Tipo de produto: Substância 
Nome químico comum ou nome técnico: Peróxido de Hidrogênio 
Sinônimo: Não disponível 
N° CAS: 7722-84-1 
 
Impurezas que contribuam para o perigo:

                                                                                                                                                
4. Medidas de primeiros socorros 

                                                                                                                                                

Medidas de primeiros socorros 
			• Inalação: Levar a vítima para o ar livre e em caso de falta de ar, ventile com oxigênio.Se não estiver

respirando: respiração artificial. Solicite imediatamente um médico

			• Contato com a pele: Após o contato, lavar área com bastante água, por pelo menos 15 minutos.

Remova as roupas contaminadas. Consulte um médico

			• Contato com os olhos: Após o contato, manter as pálpebras abertas, lavando  imediatamente com

bastante água, por pelo menos 10 minutos. Procure um oftalmologista.Com substâncias cáusticas,

solicite um  médico de emergência

			• Ingestão: Lavar a boca e depois, beber bastante água. Com substâncias cáusticas, solicite médico de

emergência

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Rápida lesão dos tecidos, que se agrava pela

exposição ao produto com forte irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias em vários graus 
Notas para o médico: Dependendo da intensidade de ação, líquidos cáusticos/irritantes podem causar nos

OLHOS forte irritação de vários graus, com destruição/deslocamento do epitélio da conjuntiva e da córnea,

turvação da córnea, edemas e ulceração.Risco de cegar! Na PELE pode ocorrer lesões que causam ulceração
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Peróxido de Hidrogênio CAS 7722-84-1 maior ou igual a 35%



 

e necrose.Não use cremes/pomadas. Após INALAÇÃO de névoas e aerossóis cáusticos/irritantes, pode

ocorrer irritações e até necrose, nas vias respiratórias superiores. Foco inicial: sinais de tosse, queimação atrás

do esterno, nos olhos ou nariz, lágrimas. Risco de edema 

                                                                                                                                                

5. Medidas de combate a incêndio 

                                                                                                                                                

Meios de extinção apropriados: Jato d'água pulverizado ou Espuma, Pó Seco, CO2 
Meios de extinção inadequados: Compostos orgânicos 
Perigos específicos da substância ou mistura: O produto é comburente e o seu contato com substâncias

inflamáveis pode provocar incêndio. Neste caso, há perigo de decomposição do produto com liberação de

Oxigênio, provocando  aumento de pressão e até explosão, sobretudo em espaços confinados/tubulações 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar equipamento de proteção respiratória e roupa

de proteção contra produtos químicos. Afastar pessoas não autorizadas. Em incêndio de grandes proporções

pode ocorrer decomposição violenta ou explosão. Resfriar  os recipientes com água ou diluir o produto. Se der,

remova-os do risco. Águas de extinção do fogo e restos oriundos do incêndio: dispor conforme normas 
                                                                                                                                                
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

                                                                                                                                                

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
			• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Usar o equipamento de proteção

individual. Ver o item 8

			• Para o pessoal do serviço de emergência: Usar o equipamento de proteção individual. Ver o item 8

 
Precauções ao meio ambiente: Não deixar o produto atingir cursos d’água, solo e rede de esgotos sem estar

diluído. Represar com areia ou terra. 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Grandes quantidades: Recolher produto,

colocando em recipientes apropriados e dispor segundo normas prescritas.Manter distante de substâncias

inflamáveis/incompatíveis. Limpar restante com muita água. Pequenas quantidades: Diluir produto com muita

água, descartando-o ou retendo-o com material absorvente (areia etc). Recolher/coletar em recipientes

apropriados e identificar os resíduos 
Isolamento da área: Proteger de fontes de ignição. Evitar vazamento do produto, se isto não for perigoso.

Colocar as embalagens avariadas/resíduos em depósitos não metálicos e não fechá-los hermeticamente 
Métodos e materiais para a limpeza: Não retornar o produto derramado.Pequenas quantidades: diluir o

produto com bastante água. Grandes quantidades: conter derramamento 
                                                                                                                                                
7. Manuseio e armazenamento 

                                                                                                                                                

Precauções para manuseio seguro 
			• Prevenção da exposição do trabalhador: Devem ser observadas as medidas de precaução

relacionadas com o tratamento de produtos químicos. Usar equipamento de proteção individual

recomendado no item 8. Evite o contato com a pele, olhos e roupa de trabalho. Não inalar vapores,
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aerossóis ou névoa do produto. Prever a instalação de chuveiro e lava olhos de emergência.Garantir

uma boa ventilação no ambiente. As concentrações no local de trabalho deverão ser mantidas abaixo

dos valores limites indicados. 

			• Prevenção de incêndio e explosão: Evite exposição do produto ao sol, calor, influência do calor.

Mantenha longe de fontes de ignição e/ou substâncias inflamáveis e/ou substâncias incompatíveis.

			• Precauções e orientações para o manuseio seguro: Lavar as mãos antes de comer, beber ou fumar.

Prover uma boa ventilação no ambiente. Providenciar chuveiro de emergência e lava olhos para a área

de trabalho. Evitar contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais

			• Medidas de higiene

															• Apropriadas: Não comer, fumar e beber durante o trabalho. Antes de intervalos e no fim do

trabalho, lavar as mãos e/ou rosto. Evitar a contaminação do uniforme de trabalho pelo produto.

Lavar imediatamente com água o uniforme contaminado ou impregnado. Após uso, lavar todos os

equipamentos de proteção contaminados.

															• Inapropriadas: Não diponível

 
Condições de armazenamento seguro 
			• Condições adequadas: Armazenar em recipientes/tanques com respiradouro adequado. Manter fonte

de água disponível para diluição.Armazenar em local fresco, seco, bem ventilado, limpo. Pavimento de

cimento liso sem juntas. Recomendação: Pisos resistentes a ácidos. Utilizar recipientes que sejam

permitidos especialmente para peróxido de hidrogênio e/ou utilizar apenas materiais apropriados no

transporte, armazenagem, manipulação e tanques de armazenamento. Prever dispositivos de alívio de

pressão em todos os recipientes, contentores e tanques e controlar regularmente a respectiva

operacionalidade. Não confinar o produto em recipientes ou tubulações sem dispositivo de alívio. Risco

de aumento de pressão e explosão devido à decomposição em espaços confinados e tubulações

fechadas. Submeter os recipientes, contentores e reservatórios regularmente a um exame visual, para

detectar alterações, tais como corrosão, formação de pressão (dilatações), aumento de temperatura,

etc.Transportar e armazenar os recipientes de armazenamento na posição vertical. Fechar bem o

tanque de armazenamento, após coletar o produto. Não fechar o tanque de armazenamento

hermeticamente. Evitar vazamentos.Evitar resíduos do produto sobre/junto dos tanques de

armazenamento

			• Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Não bloquear o

respiradouro. Não armazenar sobre paletes de madeira. Não armazenar onde possa ocorrer contato

com materiais incompatíveis. Não adicionar nenhum outro produto ao recipiente/tanque. Nunca retorne

o produto usado ou não utilizado no recipiente/tanque. Não armazene junto com: álcalis, agentes

redutores, sais metálicos (risco de decomposição); Substâncias inflamáveis (perigo de fogo); Solvente

orgânico (perigo de explosão)

			• Materiais para embalagem

															• Recomendados: Aços de vanádio (1.4571 ou 1.4541, passivado ; Alumínio:  mín. 99,5%

passivado; Ligas de alumínio-magnésio, passivado. ; Polietileno, Polipropileno, Cloreto de polivinil

(PVC),  Politetrafluoretileno (PTFE); vidro e cerâmica

															• Inadequados: Ferro, Aço Carbono, Cobre, Bronze, Latão, Zinco, Estanho.

 
Outras informações:  Medidas para instalações de tanques de armazenamento devem incluir pelo menos:
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Materiais apropriados, espaço para armazenagem separado, bem arejado, dispositivo de ventilação do

reservatório, medidor de temperatura, aterramento, dispositivo de recolhimento ou dique de contenção , em

caso de eventual vazamento do produto. Antes do primeiro enchimento e entrada em funcionamento de um

tanque de armazenamento, proceder à limpeza e enxague rigoroso de todos os componentes da instalação,

incluindo tubulações. As partes metálicas do tanque de armazenamento devem ser previamente decapadas e

passivadas. Para maiores informações, consultar o fabricante. Verificar a disponibilidade de água para

medidas de emergência (arrefecimento, inundação, combate a incêndio) e controlar regularmente a

operacionalidade. 

 

                                                                                                                                                

8. Controle de exposição e proteção individual 

                                                                                                                                                

Parâmetros de controle 
			• Limites de exposição ocupacional: Valores DNEL/DMEL:   Utilização final (trabalhador) - Via de

exposição (inalação) - Danos possíveis a saúde (Agudo - efeito local) - VALOR: 3 mg/m³. Utilização final

(trabalhador) - Via de exposição (inalação) - Danos possíveis a saúde (Longo prazo - efeito sistemático)

- VALOR: 1,4 mg/m³ . Utilização final (consumidores) - Via de exposição (inalação) - Danos possíveis a

saúde (Agudo - efeito local) - VALOR: 1,93 mg/m³. Utilização final (consumidores) - Via de exposição

(inalação) - Danos possíveis a saúde (Longo prazo - efeito local) - VALOR: 0,21 mg/m³

			• Indicadores biológicos: Valores PNEC:  Valor (Água doce)= 0,0126 mg/l   Valor (Água marinha)=

0,0126 mg/l   Valor (Água - liberação temporária)= 0,0138 mg/l  Valor (Estação de tratamento de

esgotos)= 4,66 mg/l   Valor (Sedimento de água doce)= 0,47 mg/Kg (peso em seco)    Valor (Sedimento

de água marinha)= 0,47 mg/Kg (peso em seco)    Valor (Nível da terra)= 0,0023 mg/Kg (peso em seco)

			• Outros limites e valores: Controle da exposição - Métodos de medição apropriados:  OSHA método ID

006 / OSHA método VI-6

 
Medidas de controle de engenharia: Assegurar que seja feita aspiração/ventilaçãoapropriadas  no lugar de

trabalho e nas máquinas de trabalho.  Prever a instalação de chuveiro e lava olhos de emergência.  Elaborar

análise de riscos para prevenção de acidentes no local de trabalho, em conformidade com a Diretiva

89/686/CEE e alterações. 
Medidas de proteção pessoal 
			• Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral de acordo com EN 166  ou  no

manuseio de grandes quantidades: óculos de proteção com vedação para olhos tipo Googles

			• Proteção da pele: Usar roupa de proteção resistentes a ácidos. Os materiais apropriados são: PVC,

neoprene, borracha nitrílica (NBR), borracha. Usar botas de borracha ou de plástico

			• Proteção respiratória: Quando se ultrapassar o limite para exposição no local de trabalho, usar

equipamento de proteção respiratória. Se preciso, fornecer ar fresco. Em caso de manuseio por período

curto de tempo:indicado o filtro tipo NO-P3, cor característico branco azulado. Em caso de manuseio

prolongado: indicado equipamento de respiração autônoma (EN 133). Observar o tempo de utilização do

equipamento de proteção respiratória.
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			• Proteção das mãos: Usar luvas de proteção feitas dos seguintes materiais: Borracha Butílica

(espessura do material 0,7 mm - tempo de penetração >480 min - Método DIN EN 374;  Borracha

natural (NR)  (espessura do material 1 mm -  tempo de penetração  >480 min - Método DIN EN 374;

Nitrílica (espessura do material 0,33 mm - tempo de penetração  >480 min - Método DIN EN 374

			• Perigos térmicos: Não disponível

 
Outras informações: Evitar a utilização de luvas, vestuário e calçados de proteção feitos dos seguintes

materiais: têxteis ou couro  (reação de auto-ignição) 
 
                                                                                                                                                
9. Propriedades físicas e químicas 

                                                                                                                                                
			• Aspecto

     Estado físico: Líquido; Forma: Líquido; Cor: Incolor, límpido 
			• Odor: levemente pungente

			• Limite de odor: Não disponível

			• pH: <= 3,5   (20°C)

			• Ponto de fusão / ponto de congelamento: - 33 °C

			• Ponto de ebulição inicial: 108°C

			• Faixa de temperatura de ebulição: ca 108°C

			• Ponto de Fulgor: Não combustível

			• Taxa de evaporação: Não disponível

			• Inflamabilidade (sólido; gás): Não inflamável

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Não há dados disponíveis

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Não há dados disponíveis

			• Pressão de vapor: 2,99 hPa (25 °C) - Substância teste: Peróxido de hidrogênio 100%

			• Densidade de vapor: Não disponível

			• Densidade relativa: 1,1282 (25°C)

			• Solubilidade(s): Miscível em água

			• Coeficiente de partição - n-octanol/água: log Pow:  -1,57 ; Método (computado); Substância teste:

Peróxido de hidrogênio 100%

			• Temperatura de autoignição: Não disponível

			• Temperatura de decomposição: não há dados disponíveis

			• Viscosidade: dinâmica: 1,11 mPa.s (20°C)

			• Outras informações: Densidade (20°C) =1,132 g/cm3;  Peso molecular = 34,02 g/Mol; Tensão

superficial = ca.74,67 mN/m (20°C);  Agente oxidante

 
                                                                                                                                                
10. Estabilidade e reatividade 

                                                                                                                                                

Estabilidade química: Estável sob as condições de armazenamento recomendadas 
Reatividade: Não disponível 
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Possibilidade de reações perigosas: O produto é um forte agente oxidante e é muito reativo. Os produtos

comerciais são estabilizados, para reduzir o risco de decomposição ocasionado por contaminação. Perigo de

decomposição quando exposto ao calor. Quando em contato com o produto, impurezas, catalisadores de

decomposição, substâncias incompatíveis e substâncias combustíveis podem levar a decomposição

exotérmica auto acelerada e formação de Oxigênio. Risco de liberação rápida de oxigênio, provocando

aumento de pressão e explosão devido à decomposição, em espaços confinados e tubulações. A liberação de

oxigênio pode sustentar a combustão. Misturas com substãncias orgânicas (ex.:solventes) podem apresentar

propriedades explosivas. 
Condições a serem evitadas: Exposição direta aos raios solares, incidência de calor e aquecimento. 
Materiais incompatíveis: Impurezas, catalisadores de decomposição, metais, sais metálicos, álcalis, ácido

clorídrico, agentes redutores (risco de decomposição); substâncias inflamáveis (perigo de fogo); solventes

orgânicos (perigo de explosão)  
Produtos perigosos da decomposição: Produtos oriundos da decomposição térmica:  Oxigênio e Vapor. 
                                                                                                                                                
11. Informações toxicológicas 

                                                                                                                                                

Toxicidade aguda: Oral: DL50 ratazana (macho): 1193 mg/kg (substância teste: H2O2 35%); Inalativa: CL50

ratazana (macho/fêmea): >0,17 mg/l /4h (subst. teste: H2O2 50%); Dérmica:DL50, coelho (macho/fêmea)

>2000 mg/kg,  (subst. teste: H2O2 35%) 
Corrosão/irritação da pele: Irritante - coelho/4h (subst. teste: H2O2 35%). 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritação - coelho, (subst.teste: H2O2 10%) Método OECD Test

Guideline 405 
Sensibilização respiratória ou à pele: Teste de sensibilização, porquinhos da índia: não sensível 
Mutagenicidade em células germinativas: In vitro (microrganismos, culturas de células): Na presença de

sistemas metabólicos não foram observados efeitos mutagênicos., In vivo, oral: negativo (nenhuma indicação

de ação mutagênica) 
Carcinogenicidade:  Não há dados disponíveis. Possível efeito carcinógeno nos experimentos com animais:

Até agora não há evidência de aumento do risco de tumor. Não é considerada uma substância cancerígena,

segundo MAK, IARC, NTP, OSHA, ACGIH 
Toxicidade à reprodução: Não há dados disponíveis. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponível 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não disponível 
Perigo por aspiração: Não disponível 
Outras informações: Efeitos na PELE: Causa queimaduras. Em contatos prolongados, pode surgir

vermelhidão local ou forte irritação (coloração branca) até a formação de bolhas (queimadura). Efeitos nos

OLHOS: Irritação extrema até a cauterização.Pode causar graves conjuntivites, lesões da córnea ou danos

irreversíveis aos olhos. Efeitos em caso de INGESTÃO: Pode causar hemorragias das mucosas da boca,

esôfago e do estômago. A rápida liberação de oxigênio pode provocar dilatação e hemorragias da mucosa do

estômago e originar lesões graves dos órgãos internos. Efeitos em caso de INALAÇÃO: A inalação de

vapor/aerossóis pode provocar irritação das vias respiratórias e inflamação do trato respiratório e edema

pulmonar.  Os sintomas podem surgir com atraso 
                                                                                                                                                
12. Informações ecológicas 
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Ecotoxicidade: Toxicidade: Em peixes: CL 50 (96h) Pimephales promelas: 16,4 mg/l, Subst teste: H2O2

100%. Em invertebrados aquáticos: CL 50 (48h): 2,4 mg/l, Daphnia pulex, Subst teste: H2O2 100% 
Persistência e degradabilidade: Facilmente biodegradável, Substância Teste: H2O2 100%. O produto pode

ser degradado pelo processo abiótico (ex.:químico ou fotolítico) 
Potencial bioacumulativo: Não é esperada devido a decomposição e/ou redução em oxigênio e água 
Mobilidade no solo: Não disponível 
Outros efeitos adversos: Água/Solo: O Peróxido de Hidrogênio pode ser perigoso à água, a depender da

quantidade dispersada no meio., Ar: Limites não especificados. 
 
                                                                                                                                                
13. Considerações sobre destinação final 

                                                                                                                                                

Métodos recomendados para destinação final 
			• Produto: Restos do produto podem ser descartados em efluentes após diluição com bastante água,

observando-se o atendimento de regulamentações locais.

			• Embalagem usada: Lavar com água antes de eliminar os recipientes vazios. A embalagem

descontaminada pode ser reciclada. 

 
                                                                                                                                                
14. Informações sobre transporte 

                                                                                                                                                

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestres: 
									• ONU: 2014

									• Nome apropriado para embarque: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SOLUÇÃO AQUOSA, com não

menos de 20%, porém não mais que 60% de peróxido de hidrogênio (estabilizada se necessário)

									• Classe / Subclasse: 5.1 - Substâncias oxidantes

									• Risco Subsidiário: 8 - Substâncias corrosivas

									• Número de Risco: 58

									• Grupo de Embalagem: II

									• Nome Técnico: Peróxido de hidrogênio

									• Perigoso para o meio ambiente: Sim

									• Regulamentação terrestre: Resolução n° 5232 e suas alterações (Agência Nacional de

Transportes Terrestres)

 
                                                                                                                                                
15. Informações sobre regulamentações 

                                                                                                                                                

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:  
Resolução n° 5232 da (Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
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Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Reguladora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

[NR 15 – Atividades e Operações Insalubres] BRASIL – Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

                                                                                                                                                

16. Outras informações 

                                                                                                                                                

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:  
Esta FISPQ foi elaborada baseada no MSDS da empresa EVONIK INDUSTRIES AG  e fornece informações

quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos

pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados

quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Referências: [Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:

http://echa.europa.eu/

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em:

http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx

[ I F A ]  A L E M A N H A .  G E S T I S  S u b s t a n c e  D a t a b a s e .  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / g e s t i s -

e n . i t r u s t . d e / n x t / g a t e w a y . d l l / g e s t i s _ e n / 0 0 0 0 0 0 . x m l ? f = t e m p l a t e s $ f n = d e f a u l t . h t m $ 3 . 0

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em:

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Ocuupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease

Control and Prevention. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html

[ACGIH] – American Conference of Governamental Industrial. Disponível em: https://www.acgih.org/

ISO 11014 
 
Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial

BCF -Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração

CAS - Chemical Abstracts Service

CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%

CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%

DL50 ou LD50 - Dose letal 50%

DNEL - Derived No-Effect Level

PNEC - Predicted No-Effect Concentration 
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