FICHA DE DADOS SEGURANCA : TANIN TC
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nomenculatura química : Ácido tânico
Nome comercial e sinónimos : Tanin TC
Informações sobre a empresa :
Institut Œnologique de Champagne
Z.I. de Mardeuil BP 25
51201 EPERNAY Cedex
Tel : + 33 (0) 3.26.51.96.00.
Fax : + 33 (0) 3.26.51.02.20.

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES
Compostos : Ácido tânico.
TLV (ppm) : Não determinado.
N° CAS : 1401-55-4.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Inalação : A poeira inalada tem um efeito adstringente. Pode provocar tosse e dificuldade respiratória
concentrações.
Ingestão : Pode provocar problemas gástricos e intestinais devido ao seu efeito adstringente.
Contacto com a pele : Um contacto prolongado pode ser irritante.
Contacto com os olhos : Pode provocar vermilhão ou lacrimejamento.

4. PRIMEIROS SOCORROS
Primeiros socorros : Em caso de dúvida ou se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Inalação : Transportar a vítima para o ar livre.
Contacto com os olhos : Lavar de imediato com água abundante durante varios minutos.
Contacto com a pele : Retirar as roupas contaminadas e lavar com água a pele que tenha estado em
contacto com o produto.
Ingestão : Em caso de ingestão acidental, não beber nem provocar o vómito, mas transportar de
imediato a vítima para o hospital.
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5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados : Todos os meios de extinção são apropriados.
Riscos particulares : Emissão de fumos tóxicos. Utilizar máscaras para apagar o fogo.

6. MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE DISPERSÃO ACIDENTAL
Precauções individuais : Evitar o contacto com os olhos, a pele e a respiração.
Ter à disposição o equipamento individual de protecção recomendado.
Métodos de limpeza/desinfecção : Recolher o produto derramado para recipientes fechados. Os
resíduos devem ser eliminados com bastante água.

7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO
Conservar num local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo de materiais incompatíveis.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Protecção respiratória : Utilizar máscara.
Protecção das mãos : Utilizar luvas de protecção.
Protecção dos olhos : Utilizar óculos de segurança.
Proteção da pele : Utilizar vestuário de trabalho apropriado.

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS
Aspecto : Pó.
Cor : Castanho.
Odor : Sem.
Reactividade na água : Nenhuma.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Condições a evitar : Humidade, luz.
Produto de decomposição perigosa : Nenhum.
Reacções perigosa : Nenhum.
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Via orale : orl.-rato, LD50 : 2260 mg/kg.
orl- mus, LD50 : 5000 mg/kg.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICA
Factores de poluição da água : BOD5 : 0,31 ; 0,46 std dil. Sew.
Biodegradação : sp. At 100 mg/L : 20 % inibição.
50 mg/L : 7 % inibição.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Eliminar de acordo com a regulamentação local.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
RID/ADR : Não se aplica.
IMDG : Não se aplica.
IATA : Não se aplica.

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
Produto não abrangido pelas normas de rotulagem das substâncias e preparações perigosas.
Respeitar eventuais normas nacionais aplicáveis.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As condições de trabalho do usuário não são conhecidas, as informações prestadas na presente ficha de segurança baseiamse no estado de nosso conhecimento e regulação, tanto a nível nacional e comunitário.
O produto deve ser utilizado para outros fins que não os especificados, sem as instruções prévia por escrito.
É sempre da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir as exigências das leis e
regulamentos locais.
As informações contidas nesta ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao
nosso produto e não como uma garantia das propriedades do mesmo.
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