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 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto Tetrapropenyl Succinic Anhydride (K-12) 
Sinônimos: Dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-fureione, DDSA (Dodecenyl Succinic Anhydride) 
Número de registo do Chemical 
Abstracts: 

26544-38-7 

REACH número de registo: 01-2119979080-37-0001

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Produto químico intermédio; formulação de preparações industriais; epóxi agentes de cureo; lubrificantes 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Only Representative for EU REACH Registration: 

Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Ses Road, Seal Ses  
Middlesbrough, TS2 1UB  
Engle 
Phone: +44 1642 546 546 

Endereço de email: 
1.4. Número de telefone de 

emergência 

sds@bercen.com 
Bercen:  +1-800-344-3426 
CHEMTREC (USA):   +1-800-424-9300 (aceitado de chamadas a cobrar) 
CHEMTREC (International):  +1-703-527-3887 (aceitado de chamadas a cobrar) 
NRCC (China):  +86 532 83889090 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
(De acordo com o Regulamento (CE) n. o 1272/2008) (De acordo com a Directiva 67/548/CEE) 
Sensibilização de pele 1A categoria 
Irritação ocular graves, categoria de perigo 2 
Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico de categoria 
4 

Símbolo:  Xi 
Frases de risco:  Irritante para os olhos. 
Pode causar sensibilização em contacto com a pele 
Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 
Frases de segurança:  Evitar o contacto com a pele e os olhos 
Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada e lavar imediata e abundantemente com. (produto adequado a 
indicar pelo produtor) 
S36/37/39: Usar vestuário de protecção, luvas e protecção ocular / facial. 

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides
Route 611,  P.O. Box 730
Delaware Water Gap, PA 18327, USA
+1 800-344-3426 
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2.2. Elementos do rótulo 

Símbolos de perigo 
(pictograma): 

Palavra de sinal: atenção 
Precauções de perigo: H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 
H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. 

Prudência de prevenção: P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 

Prudência de primeiros socorros: P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. 
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias or 3.2. Misturas 
Ingrediente Número CAS Concentração 

(% peso) 
Número 

EC 
Inventário CLP 

/ anexo VI 
Classificação 

UE DSD 
(67/548/CEE) 

Classificação UE CLP 
(1272/2008) 

Tetrapropenyl Succinic 
Anhydride (K-12) 

26544-38-7 ~ 100 247-781-6 Não listado. Xi R36, R43, 
R53 

Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Chronic 4; H413 

NOTA: Consulte a seção 8 para dados de limite de exposição para estes ingredientes. Consulte a seção 15 para obter informações de 
segredo comercial (queo aplicável). Consulte a secção 16 para o texto integral das frases R acima. 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Contacto com a pele: Irrigue imediatamente com água durante 15 minutos. Lave a pele contaminada com água e sabão. Se 

aparecer irritação, consulte um médico. 
Contato com os olhos: Irrigue os olhos imediatamente com bastante água. Consulte um médico se a irritação persistir. 
Inalação: Remova a pessoa da exposição.  Se ela não estiver respireo, execute respiração artificial e chame um 

médico.   



Tetrapropenyl Succinic Anhydride (K-12) 
Data de revisão: 02 Fev 2015 

RUH018 (POR) 
page 3 of 14

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA

*Indica uma marca registrada da Vertellus Specialties Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros lugares

Ingestão: Se ingerido, entre em contato imediatamente com um médico ou um centro de controle de intoxicação.  

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Aguda: Provoca irritação moderada nos olhos. Pode provocar irritação na pele. O contato prolongado ou 

repetido frequentemente com a pele pode provocar reações alérgicas em alguns indivíduos. Névoas, 
fumos e vapores deste produto podem causar irritação respiratória. Ingestão pode causar irritação da 
boca, garganta e aparelho digestivo. 

Efeitos de atrasados: Nenhum conhecido. 
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Nota ao médico: Não há indicações específicas.  O tratamento deve se basear no diagnóstico do médico em resposta às 
reações do paciente.  

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 
Meios de extinção adequados: Água spray, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono, pó químico seco. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Produtos perigosos da 
combustão: 

Como com outros materiais orgânicos, a combustão produz monóxido e dióxido de carbono.  

Potencial de explosão de poeira: Não aplicável.  

Perigos de inflamabilidade 
especial: 

Não aplicável. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Orientação de combate fogo 
básico: 

Utilize equipamento de respiração autônoma e roupas de proteção completas (por exemplo, 
equipamento antifogo).  Evite o contato com a pele e os olhos.  Utilize os procedimentos normais de 
combate a incêndios.   

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Instruções especiais: Consulte a seção 8 para recomendações de equipamento de proteção pessoal. Remova toda a 

roupa contaminada para evitar a absorção. Descontaminar o pessoal afetado useo os 
procedimentos de primeiros socorros na secção 4. Sapatos de couro que tem sido saturados 
devem ser descartados.    

6.2. Precauções a nível ambiental 
Evitar lançamentos para solos, esgotos, fossas e cursos de água. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Corte as fontes de ignição, incluindo equipamento eléctrico e chamas. Não permita que se fume na área. Ventile a área do derramamento 
ou vazamento. Uso equipamento de proteção durante a limpeza. Conter o líquido derramado com areia ou vermiculita e coloque no 
recipiente de resíduos químico. Impedir a entrada de esgotos, fossas e fluxos de escoamento. Após coletar material de ó, lave a área 
com água. Descarte de conteúdo & recipiente de acordo com o local, regional, regulamentos nacionais ou internacionais. 
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6.4. Remissão para outras secções 
Consulte a seção 8 para obter informações sobre como selecionar o equipamento de proteção pessoal. Consulte a secção 13 para obter 
informações sobre o produto derramado, absorvente e limpa as instruções de descarte de material. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
Precauções para os únicos 
perigos: 

Não aplicável. 

Práticas para minimizar o risco: Utilize equipamento de protecção adequado queo realizeo manutenção em materiais contaminados. 
Lave as mãos antes de comer ou fumar depois de lidar com este material. Não comer, beber ou 
fumar em áreas de trabalho. Evitar contato com materiais incompatíveis. Evitar derramamentos e 
mantenha-se longe de drenos. Tratar-se de forma a evitar a geração de aerossóis, vapores ou 
nuvens de pó.    

Equipamento de tratamento 
especial: 

Não aplicável.  

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Precauções de armazenamento 
& recomendações: 

Este produto deve ser armazenado em temperatura ambiente em um local seco e bem ventilado.   
Proteja os recipientes contra danos físicos. Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas Deve ser 
periodicamente inspecionado. 

Reações de incompatibilidade 
perigoso: 

Ácidos 

Incompatibilidades com 
materiais de construção: 

nenhum conhecido 

7.3. Utilizações finais específicas 
Se uma avaliação da segurança química foi concluída um cenário de exposição é anexado como anexo a esta ficha de dados de 
segurança. Referem-se ao presente anexo para os parâmetros de controle de cenário de exposição específicas para usos 
identificados na subseção 1.2. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual 

8.1. Parâmetros de control 
Limite de exposição ocupacional Não aplicável.  

Método de monitoramento do ar: Não há dados disponíveis 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) - Trabalhador: 
Rota DNEL 

Agudo - efeitos sistêmicos (cutâneo) 1.0 mg/kg bw/dia 
A longo prazo-efeitos sistêmicos (cutâneo) 0.33 mg/kg bw/dia 

A longo prazo - efeitos sistêmicos (inalação) Não estabelecida exposição improvável 
A longo prazo - efeitos locais (cutâneo) 10 mg/kg bw/dia 

A longo prazo - sistêmica (oral) reprodutiva 0.5 mg/kg bw/dia 
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A longo prazo - sistêmica (oral) do desenvolvimento 5 mg/kg bw/dia 
Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) - População em geral: 

Rota DNEL 
Agudo - efeitos sistémicos (oral, dérmica, inalação) 

Qualitative assessment - skin/eye/respiratory irritant.  No applications 
involving general population 

A longo prazo - efeitos sistémicos (oral) 
A longo prazo-efeitos sistêmicos (cutâneo) 

A longo prazo - efeitos sistêmicos (inalação) 
Aguda e a longo prazo - efeitos locais (dérmica, inalação) 

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC): 
Rota PNEC 

Aqua PNEC (água doce) 0.02 mg/L 
Aqua PNEC (água marinha) 0.002 mg/L 

Aqua PNEC (lançamentos intermitentes) 0.2 mg/L 
Aqua PNEC (STP) 10 mg/L 

Sedimentoo PNEC (água doce) 1.7 mg/kg sedimento dw 
Sedimentoo PNEC (água marinha) 0.17 mg/kg sedimento dw 

Solo PNEC 0.2 mg/kg soil dw 
Oral PNEC (exposições de animais selvagens) Derivação renunciou - Log Kow >3 

8.2. Controlo da exposição 
Também ver o anexo a este SDS (se aplicável) para controles de cenário de exposição específicas. 
Outros controles de engenharia: Todas as operações devem ser conduzidas em condições bem ventiladas. Ventilação de exaustão 

local deve ser fornecida.  
Equipamentos de proteção 
individual: 

Luvas neoprene, nitrílica ou cloreto de polivinila, em conformidade com pelo menos EN374. Uso óculos 
de segurança com proteção lateral em condições de exposição normal; Uso óculos de proteção 
químicos onde há potencial para espirrar, pulverização ou geração de névoas ou vapores. Proteção 
respiratória não é normalmente necessária, mas onde a superexposição é uma preocupação, uso 
cartucho químico aprovado pela NIOSH respirador com cartucho de vapor orgânico. 

Cuidado do respirador: Observe regulamentos OSHA para uso de respirador (29 CFR 1910.134). Respiradores purificadores 
de ar não devem ser utilizados em atmosferas deficientes em oxigênio. 

Riscos térmicos: Não aplicável.  

Controles de exposição 
ambiental: 

O nível de proteção e tipos de controles necessários irão variar dependendo das condições potenciais 
de exposição. Selecione os controles com base em uma avaliação de risco das circunstâncias locais. 
Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, use câmara de vedação, 
ventilação de exaustão local ou outros controles de engenharia para manter a exposição do 
trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites recomendados ou estatutárias. 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
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Aparência, estado & Odor 
(temperatura ambiente): 

Claro, pálido amarelo para líquido rosado, viscoso, com um ligeiro odor. 

Fórmula molecular: C16H26O3 Peso molecular: 266.37 
Pressão de vapor: 0,57 mm Hg @ 20°C Taxa de evaporação: 0,02-0,1 (acetato de n-butilo = 

1) 
Gravidade específica ou 
densidade: 

1.002 g/cm³ @ 20 °C  Densidade de vapor (ar = 1): 9.2 

Ponto de ebulição: (decompõe-se) 260 °C Ponto de fusão / 
congelamento: 

< 20 °C  

Solubilidade em água: Insolúvel Octanol / coeficiente de 
água: 

log Kow > 4.39 

pH: Não há dados disponíveis.   Limite de odor: Não há dados disponíveis.  

Viscosidade: 430 mPa-s @ 20°C Temperatura de auto-ignição: 310-313°C

Ponto de fulgor e método: 352°F (177°C) Copo fechado  Limites inflamáveis: Não há dados disponíveis 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não inflamável Temperatura de 

decomposição: 
Não há dados disponíveis.  

Propriedades explosivas: Não explosivo Propriedades oxidantes: Não há dados disponíveis.  

9.2. Outras informações 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

10.1. Reactividade Não classificado como reativo perigoso. 
10.2. Estabilidade química Estável nas condições normais de manuseamento esperado. Hidrolisa lentamente com água. 
10.3. Possibilidade de reacções 
perigosas 

Não se espera que ocorra. 

10.4. Condições a evitar Evitar o calor e o contato com materiais incompatíveis 

10.5. Materiais incompatíveis Ácidos 
10.6. Produtos de decomposição 
perigosos 

Dióxido de carbono; Ácido acético; Produtos de combustão podem incluir vapores e fumos densos de 
fumos, irritantes e tóxicos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
LD50 Oral Aguda: 2900 mg/kg (rata) KEY, Gabriel, KL (1978) 
LD50 Dérmica Aguda: LD100 = 6200 - 7500 mg/ kg (coelho) KEY Deichman et al (1969) 
LC50 Inalação Aguda: > 5 mg/L (4horas, rata) KEY Welch (1982) 
Irritação da pele: Não irritante para a pele.

Irritação dos olhos: Moderadamente irritante para os olhos.
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Sensibilização da pele: Uma substância similar causa sensibilização da pele em testes em animais. 
Mutagenicidade: Negativo no teste de Ames, com e sem ativação metabólica. Demonstrou-se que um produto de 

estrutura semelhante não é mutagénico, com base numa série de ensaios. 
Toxicidade reprodutiva / 
desenvolvimento: 

A categoria de alceno succínico anidridos demonstrou falta de reprodutiva e fazer toxicidade de 
desenvolvimento em ensaios de laboratório. 

Carcinogenicidade: Este material não é listado pela IARC, NTP ou OSHA como carcinogênico.  Não há dados de teste 
disponíveis que indiquem que este material seja carcinogênico.   

Órgãos alvo: Desconhecido 
Risco de aspiração: Desconhecido 
Principais vias de exposição: Contato e absorção pela pele, contato com os olhos e inalação.  É improvável que a ingestão seja uma 

via de exposição primária. 
Sintomas e efeitos mais importantes, 
tanto agudos como retardados 

Provoca irritação moderada nos olhos. Pode provocar irritação na pele. O contato prolongado ou 
repetido frequentemente com a pele pode provocar reações alérgicas em alguns indivíduos. Névoas, 
fumos e vapores deste produto podem causar irritação respiratória. Ingestão pode causar irritação da 
boca, garganta e aparelho digestivo. Efeitos de atrasados: Nenhum conhecido. 

Aditivo ou sinérgico efeitos: Nenhum conhecido.  

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade LC50 aquática (96h) Oncorhynchus mykiss > 100 mg/L 
Aquatic EC50 (48h) Daphnia magna > 100 mg/L 
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) = 110 
mg/L 

Dinehart (2014) 
Noack, Martin (2013) 
Ward, et al (1997) 

12.2. Persistência e 
degradabilidade 

Não se biodegrada facilmente.    

12.3. Potencial de bioacumulação Não se espera que ocorra bioconcentração.    

12.4. Mobilidade no solo Espera-se que este material não tenha essencialmente nenhuma mobilidade no solo. Absorve-se 
fortemente na maioria de tipos de solos. 

12.5. Resultados da avaliação 
PBT e mPmB 

Esta substância não é PBT ou mPmB. 

12.6. Outros efeitos adversos Não há dados disponíveis.   

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 
Número de resíduos de EPA dos 
EUA: 

Não perigoso 

Classificação de resíduos: (Por 
regulamentos dos EUA) 

O resíduo pode ser classificado como "especial" ou perigoso segundo as regulamentações estaduais. 

Eliminação de resíduos: Nota: O gerador é responsável pela caracterização adequada de resíduos. Regulamentos estaduais de 
resíduos perigosos podem diferir substancialmente dos regulamentos federais.  Descarte deste material 
com responsabilidade e em conformidade com a prática padrão para descarte de materiais 
potencialmente perigosos conforme exigido pelas leis aplicáveis de internacionais, nacionais, regionais, 
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estaduais ou locais e o dever de proteção ambiental dos princípios de cuidados. Não despejar qualquer 
esgotos, no solo, ou em qualquer corpo de água. Para a eliminação dentro da CE, o código de 
classificação apropriada de acordo com a Comunidade Europeia lista de resíduos deve ser usado. Note-
se que normas de eliminação também podem aplicar a recipientes vazios e equipamento rinsates. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

As informações a seguir se aplica a todos os modos de transporte (DOT / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), a menos que 
indicado de outra forma: 
14.1. Número ONU Não se aplica 14.2. Designação oficial 

de transporte da ONU 
Chemicals, n.o.s. 
(Tetrapropenylsuccinic Anhydride) 

14.3. Classes de perigo para 
efeitos de transporte 

Não se aplica 14.4. Grupo de 
embalagem 

Não se aplica 

14.5. Perigos para o ambiente Não se aplica 
14.6. Precauções especiais para 
o utilizador

Não aplicável.  

Números de emergência guia de 
América do Norte: 

Não se aplica IMDG EMS: Não se aplica;  

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código 
IBC 

Não aplicável.  

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 
Listas de inventário de 
produtos químicos: 

Status: 

EUA TSCA: Listado. EINECS: 247-781-6
Listado.

Canada(DSL/NDSL): DSL 
Listado. 

Japão: (2)-852X 
Listado. 

Coréia: KE-10752 
Listado. 

Austrália: Listado. 

China: Listado. Filipinas: Listado. 
Taiwan: Listado. Nova Zelândia: Listado. 

Classificação WHMIS: Classe D, Divisão 2, Subdivisão B:  Irritante. 
Água alemã de classificação de 
perigo: 

Classe de risco 1 - ID número 5131, baixo risco para águas (dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion) 

SARA 313: Não aplicável.  
Quantidade reportável: Não aplicável.  
Regulamentos estaduais: Não aplicável.  
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HMIS: NFPA: 

15.2. Avaliação da segurança química 
Uma avaliação da segurança química foi preparada para este produto. 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Texto completo de frases 
R na secção 3: 

Irritante para os olhos. 
Pode causar sensibilização em contacto com a pele 
Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 

Fontes de dados 
importantes: 

Literature Reference:  
 Deichmann WB e Gerare HW (1969) Tetropenyk succinic anhydride, Toxicology of Drugs e Chemical, DDSA-

OSA  Consortium 
 Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Água Soluble Fraction (WSF) 

the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483. 
 Gabriel KL 1978 Acute Oral Toxicity-Rats, Biosearch, Inc, The Lubrizol Company 
 Hershman RJ (1983), Summary of Results of Primary Eye Irritation Study, The Lubrizol Company 
 Nakamura, Y 1999 A quantitative comparison of induction af challenge concentrations inducing a 50% positive 

response in three skin sensitization, DDSA-OSA Consortium 
 Noack, Martina 2013, Tripropenyl succinic acid immobilization, Clariant Producke 
 Takawale, Pradeep, 2013 Reproductive Development Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in Wist

Rats, Clariant Produkte 
 Ward, Magazu, Boeri, 1997, Acute Toxicity of the Água Accommodated Fraction, The Lubrizol Company 
 Welch J, 1982 Inalação Toxicity Study in Rats with EPA results, Buffalo Color Corp, Paterson NJ 

Método de classificação: Na base de dados de teste 
Ponte de princípio - misturas substancialmente similares 
Especialista em julgamento 

Legenda de abreviaturas: 

ACGIH = conferência americana de higienistas industriais governamentais. 
CAS = Chemical Abstracts Service. 
CFR = código de regulamentos federais. 
NDSL/DSL = lista de substâncias domésticas substâncias lista/não-
domésticas. 
CE = Comunidade Europeia. 
EINECS = inventário europeu das substâncias químicas existentes. 
ELINCS = lista europeia das substâncias químicas notificadas. 
UE = União Europeia. 
GHS = sistema globalmente harmonizado. 
LC = concentração letal. 

LD = Dose letal. 
NFPA = National Fire Protection Association. 
NIOSH = Instituto Nacional de segurança e saúde ocupacional. 
NTP = programa nacional de toxicologia. 
OSHA = administração de saúde e segurança no trabalho 
PEL = limite de exposição permissível. 
RQ = quantidade reportável. 
SARA = alterações de Superfund e Reauthorization Act de 1986
TLV = valor de limite do limite. 
WHMIS = sistema de informação de materiais perigosos no loca
trabalho. 

Nota importante: Por favor, note que as informações contidas neste documento são fornecidas sem garantia de qualquer tipo. Os usuários devem 
considerar estes dados apenas como um complemento a outras informações recolhidas por eles e deve fazer determinações independentes de 
adequação e completude das informações de todas as fontes para garantir a adequada utilização e descarte destes materiais e a segurança e a saúde 
dos funcionários e clientes. Os destinatários são aconselhados a confirmar com antecedência a necessidade que a informação é atual, aplicável e 
adequado às suas circunstâncias. As informações aqui contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. ESTA FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
SUBSTITUI TODAS AS EDIÇÕES ANTERIORES. 
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antecedência a necessidade que a informação é atual, aplicável e adequado às suas circunstâncias. As informações aqui contidas 
podem ser alteradas sem aviso prévio. ESTA FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA SUBSTITUI TODAS AS EDIÇÕES ANTERIORES. 

Data de revisão: 02 Feb 2015 Data original de emissão: 
Emitido por: Regulatory Management Department Email: 

Não conhecido ou fornecido. 
SDS@bercen.com 

Detalhes de revisão: Formato de revista. 

Annex  
Tetrapropenyl Succinic Anhydride - Summary of Usos 

ES Number Nome SU ERC PROC 
1 Formulação 3/8 2 3,8a,8b,15 
2 Usar como um intermediário 3/8 6a 3,4,8a,8b,15 
3 Uso em lubrificantes 3/8 4 3,4,8a,8b,15 
4 Uso como agente de cura de epóxi 3/8 6d 3,4,8a,8b,15 

Tetrapropenyl Succinic Anhydride Exposure Scenario 
Nota: A orientação abaixo além disso é indicada nas seções 1-16 de SDS 

ES 1 
Título: Formulação 
Cenário de exposição abrangendo os seguintes 
Setor principal do grupo de uso 

 SU3:  Usos industriais: usa de substâncias como tal ou em preparações em locais industriais 
o SU8:  Fabrico de granel, produtos químicos de larga escala

Categorias de processo 
 PROC 3: Formulação no processo de banho fechada 
 PROC 8a: Transferência de substância- instalações não dedicado 
 PROC 8b: Transferência de substância ou preparação (carga/descarga) de / para navios / grees reservatórios em 

instalações dedicadas 
 PROC 15: Laboratório use - amostragem 

Categorias de liberação ambiental 
 ERC 2: Formulação 

ES 2 
Título: Uso como um intermediário 
Cenário de exposição abrangendo os seguintes 
Setor principal do grupo de uso 

 SU3:  Usos industriais: usa de substâncias como tal ou em preparações em locais industriais 
o SU8:  Fabrico de granel, produtos químicos de larga escala

Categorias de processo 
 PROC 3: Utilizam no processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
 PROC 4: Uso em processos de lote-oportunidades para exposição 
 PROC 8a: Transferência de substância-Instalações não-dedicada 
 PROC 8b: Transferência de substância ou preparação (carga/descarga) de / para navios / grees reservatórios em 
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instalações dedicadas 
 PROC 15: Laboratório Uso - amostragem 

Categorias de liberação ambiental 
 ERC 6a: Uso como um intermediário 

ES 3 
Título: Uso em lubrificantes 
Cenário de exposição abrangendo os seguintes 
Setor principal do grupo de uso 

 SU3:  Usos industriais: usa de substâncias como tal ou em preparações em locais industriais 
o SU8:  Fabrico de granel, produtos químicos de larga escala

Categorias de processo 
 PROC 3: Utilizam no processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
 PROC 4: Uso em processos de lote-oportunidades para exposição 
 PROC 8a: Transferência de substância-Instalações não-dedicada 
 PROC 8b: Transferência de substância ou preparação (carga/descarga) de / para navios / grees reservatórios em 

instalações dedicadas 
 PROC 15: Laboratório Uso - amostragem 

Categorias de liberação ambiental 
 ERC 4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos em processos e produtos não se tornar parte de artigos 

ES 4 
Título: Usar como um agente de cura de epóxi 
Cenário de exposição abrangendo os seguintes 
Setor principal do grupo de uso 

 SU3:  Usos industriais: usa de substâncias como tal ou em preparações em locais industriais 
o SU8:  Fabrico de granel, produtos químicos de larga escala

Categorias de processo 
 PROC 3: Utilizam no processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
 PROC 4: Uso em processos de lote-oportunidades para exposição 
 PROC 8a: Transferência de substância-Instalações não-dedicada 
 PROC 8b: Transferência de substância ou preparação (carga/descarga) de / para navios / grees reservatórios em 

instalações dedicadas 
 PROC 15: Laboratório Uso - amostragem 

Categorias de liberação ambiental 
 ERC 6d: Uso industrial de reguladores de processo para processos de polimerização na produção de resinas, borrachas, 

polímeros 

1. Controle de exposição do trabalhador
Característica de produto 
 material existe apenas na forma líquida 

Montantes utilizados 
 Não relevantes para a avaliação de risco humano 

Frequência e duração de utilização/exposição 
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Exposição do trabalhador por turno 

PROC Horas / turno 
3 < 8 horas 
4 < 8 horas 

8a < 4 horas 
8b < 4 horas 
15 < 1 hora 

Outro dado condições operacionais que afetam a exposição dos trabalhadores  
 O trabalho é executado dentro de casa  

Técnico condições e medidas no nível de processo (fonte) para evitar a liberação:  
 Consulte a seção 7 da SDS 

Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão da fonte para o trabalhador: 
 Consulte a secção 7 e 8 do SDS 

Ventilação: 
  PROC Geral Ventilação Local Ventilação 
3 Geral (1-3 alterações de ar por hora) Sim 90% de eficiência 
4 Geral (1-3 alterações de ar por hora) Sim 90% de eficiência 
8a Geral (1-3 alterações de ar por hora) Sim 90% de eficiência 
8b Geral (1-3 alterações de ar por hora) Sim 90% de eficiência 
15 Geral (1-3 alterações de ar por hora) Sim 90% de eficiência 

Medidas de organização para evitar lançamentos /limit, dispersão e exposição: 
 Ver SDS 

Conditions e measures related to personal protection, hygiene e health evaluation:  
 Ver seções7, 8 e 10 de SDS 
 Respiradores: não definido 
 Luvas com atividade específica de formação, 95% de eficiência assumiu para todosl 

2. Controle de exposição ambiental
Características de produto
 A substância é um líquido. 

Duração e de freqüência de uso  
 Contínuo e intermitente de lançamento possíveis 

Fatores de ambiente não influenciadas pela gestão de risco  
 Valores padrão de 18.000 m3/d para águas receptoras são considerados  

Outro dado condições operacionais que afetam a exposição ambiental 
   As operações são assumidas como para estar dentro de casa 
   A produção está em sistemas fechados 

Técnico condições e medidas no nível de processo (fonte) para evitar a liberação 
 Ver seções7 e 8 de SDS 

Técnicos no local as condições e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, ar emissões e lançamentos de solo  
Água 

 Descarga de STP: eficiência de tratamento assumido 90.19% 
 Taxa de descarga de STP: 2000 m3 / dia 
 Conformidade com as normas de descarga de água local 

Uso Taxa de liberação % Basis 
1: Formulação 0 FEICA 2.1bv2:Formulação de solvente a cargo de adesivos 
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2:Uso as Intermediate 0.01 Sistema fechado; na pior das hipóteses superior liberar limite 
3: Uso em lubrificantes 0.01 Pior caso Assunção 
4: Uso como agente de cura da cola Epoxy 0.005 ERC based 

Ar 
Uso Taxa de liberação % Basis 
1: Formulação 0.024 FEICA 2.1bv2:Formulação de solvente a cargo de adesivos 
2:Uso como intermediário 0 Uso em sistemas fechados 
3: Uso em lubrificantes 0 Vapor de baixa pressão; Sistemas controlados 
4: Uso como agente de cura da cola Epoxy 0 Vapor de baixa pressão; Sistemas controlados 

Solo 
Uso Taxa de liberação % Basis 
1: Formulação 0 FEICA 2.1bv2:Formulação de solvente a cargo de adesivos 
2: Uso como intermediário 0 Uso em sistemas fechados 
3: Uso em lubrificantes 0 Sistemas de controle 
4: Uso como agente de cura da cola Epoxy 0 Após o uso, a substância é quimicamente ligada em uma 

matriz, eliminando ainda mais exposição 

Medidas organizacionais para prevenir/limite de lançamento de site  
 Ver Seçõess 6 e 7 de SDS 

Condições medidas e relacionadas com a eliminação de plantas de tratamento de esgoto municipal  
 Valor de STP padrão de 2000 m3/d foi usado. 

Condições e medidas relacionadas ao externo tratamento de resíduos para eliminação 
 Ver seção 13 de SDS 
 Recipientes de embalagem vazia de matéria-prima (EU desperdiçar código: 15 01 10) 
 Residual em contêineres considerado < 0,1% 
 Observe all regional, state e local environmental regulations 

Condições e medidas de recuperação relacionada com externo de resíduos 
 Lá não é nenhuma recuperação em um site de tratamento de resíduos externo  

3. Referência de e de estimativa de exposição à fonte
E de avaliação de risco a saúde humana avaliação dos riscos ambientais foram realizadas usando CHESAR com ECETOC 3.0 de TRA... 
Tabelas a seguir resumem o riscos calculados e resultando rácios de caracterização de risco (ICR) 1.0. Observe que as exposições do 
trabalhador em ECETOC TRA são calculadas multiplicando-se os cálculos de turno completo pelos seguintes fatores: 
 > 4 horas: 1
 1 - 4 horas: 0.6 
 15 minutos para 1 hora: 0.2 
 < 15 minutos: 0.1 

4. Orientação para DU - operacional as condições e medidas de gestão de risco
As atividades discutidas acima resultam em uma exposição aceitável se realizada individualmente por um trabalhador industrial/profissional, e
considerando a condições operacionais e as medidas de gestão de risco (RMM), conforme definido. 
O utilizador a jusante pode re-calcular os valores RCR que com base em variações na aplicação e condições operacionais locais da RMM 
para confirmar que as operações estão dentro dos limites de controle. 
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Previu as concentrações de exposição / risco caracterização – ambiental: 
Compartimento Local 

PEC;  
Uso 1 

RCR* Local 
PEC;  
Uso 2 

RCR* Local 
PEC;  
Uso 3 

RCR* Local 
PEC;  
Uso 4 

RCR* 

Água: Fresco; mg/L 2.238E-9 <0.01 0.002 0.078 0.002 0.078 7.787E-4 0.039 
Água: Fresco Sedimento; mg/kg 1.927eE-7 <0.01 0.134 0.079 0.134 0.079 0.067 0.039 
Água: Marinha; mg/L 1.641 E-11 <0.01 1.557E-4 0.078 1.557E-4 0.078 7.787E-5 0.039 
Água; Marinha Sedimento; mg/kg 1.413E-9 <0.01 0.013 0.079 0.013 0.079 0.007 0.039 
Água: STP mg/L 0 <0.01 0.016 <0.01 0.016 <0.01 0.008 <0.01 
Solo: mg/kg 0.003 0.016 3.585E-4 <0.01 3.585E-4 <0.01 1.793E-4 <0.01 
* Relação de caracterização do risco 

Predicted Exposure Concentrations – Worker: 
Via de exposição: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 15 
Inalação: Aguda sistêmica: mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual 
Inalação: Longo prazo Local; mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual 
Inalação: Longo prazo sistêmica: mg/m3 Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Aguda sistêmica: mg/kg bw/dia Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Longo prazo Local: mg/cm2 Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Longo prazo sistêmica: mg/kg/bw/dia 0.034 0.034 0.069 0.034 0.034 
Qual: Avaliação qualitativa concluída para demonstrar controle considerando modos alternativos e a utilização de definidas as condições 
operacionais e medidas de gestão de risco  

Relação de caracterização do risco – trabalhador: 
Via de exposição: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 15 
Inalação: Aguda sistêmica: Qual Qual Qual Qual Qual 
Inalação: Longo prazo Local; Qual Qual Qual Qual Qual 
Inalação: Longo prazo sistêmica: Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Aguda sistêmica: Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Longo prazo Local: Qual Qual Qual Qual Qual 
Dérmica: Longo prazo System: 0.105 0.105 0.208 0.105 0.105 
Combinado: Longo prazo sistêmica 0.105 0.105 0.208 0.105 0.105 
Combinado: Aguda systemic Qual Qual Qual Qual Qual 
Qual: Avaliação qualitativa concluída para demonstrar controle considerando modos alternativos e a utilização de definidas as condições 
operacionais e medidas de gestão de risco  

O perigo principal é a sensibilização por contacto com a pele. Substância é classificada como um olho irritante. 

Evite contato da pele. Usar luvas em conformidade com pelo menos EN374. Use vestuário de trabalho apropriado, tomando todas as precauções 
contra a exposição. Lave roupas contaminadas antes de reutilização. Contato com aerossóis ou vapores causará irritação ocular grave. Uso 
apropriado óculos de proteção: óculos de proteção durante operações normais, com extensos onde há um risco de salpicos. Evite o contacto direto 
com o produto, também através de contaminação no hes. 

A pressão de vapor da substância é relativamente baixo e que a substância não deverá prontamente volatilize. Se usado em temperaturas 
elevadas, os vapores podem causar irritação respiratória. Onde há um risco de formação de vapores, proteção respiratória (APF10 ou maior) é 
necessária. 




