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Data da edição anterior  24-02-2015 Versão  4.1  - PT

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto  

Nome do Produto L-ácido lático

Nome comercial PURAC® 50-100
PURAC® 80 FG
PURAC® 88-LT, 88-T
PURAC® 93 Technical
PURAC® FCC 50, FCC 80, FCC 85, FCC 88
PURAC® FIT Plus 90
PURAC® HiPure 51, HiPure 90
PURAC® HS 50, HS 80, HS 88, HS 90, HS 93, HS 95, HS 100
PURAC® PF 90
PURAC® PH 91
PURAC® Sanilac, Sanilac 88
PURAC® UltraPure 50, UltraPure 90
PURAC® Vin
LACTIC ACID 50% FCC, 80% FCC, 88% FCC
LACTIC ACID 88% Heat Stable

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  

Utilização recomendada Aditivo alimentar, Produtos químicos especiais  Ver anexo para informações mais detalhadas.
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  

1.4 Número de telefone de emergência  

CIAV - Centro de Informações Antivenenos
+351 808 250 143

Purac Biochem
+31 183 695695

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura  

Classificação de acordo com o
Regulamento 1272/2008/CE

Corrosão/Irritação Cutânea Categoria 2 - H315
Lesões oculares graves/irritação
ocular

Categoria 1 - H318

Para o pleno texto das declarações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.
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2.2 Elementos do rótulo  

Palavra-Sinal Perigo

Advertências de perigo H315 - Provoca irritação cutânea
H318 - Provoca lesões oculares graves

Recomendações de Prudência P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e
sabonete
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
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico
P362 - Retirar a roupa contaminada

Contém Ácido S-lático

2.3 Outros perigos  

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas  

Nome químico No. CE No. CAS Peso por cento Classificação (Reg.
1272/2008)

Número de registo
REACH

S-ácido láctico 201-196-2 79-33-4 >= 50 Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318

01-2119474164-39-0
000
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SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros  

Recomendação Geral Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se os sintomas persistem ou no caso de dúvidas
consultar um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Contacto com os Olhos Lavar imediatamente com água sob pressão. Depois da primeira lavagem, retirar as lentes de
contacto e continuar a lavagem durante ao menos 15 minutos. Consultar um médico.

Contacto com a pele Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos
contaminados. Consultar um médico.

Ingestão Enxaguar a boca. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.

Inalação Retirar o paciente para um local arejado. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem
sintomas.

Protecção dos socorristas Usar equipamento de protecção individual. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  

Sintomas principais Se entrar em contacto com os olhos: Sensação de queimadura, Vermelhidão, Dor . Se entrar em
contacto com a pele: Comichão, Vermelhidão.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Notas ao médico Tratar os sintomas. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Mantenha a vítima
sob observação. Os sintomas podem ser retardados.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção 

Meios Adequados de Extinção Água pulverizada, Espuma, Pó seco, Dióxido de carbono (CO 2).

Meios Inadequados de extinção Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Perigo Especial Nenhum em particular.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  

Medidas de combate a incêndios Evacuar o pessoal não essencial. Afaste os recipientes da área de incêndio, se o puder fazer sem
risco. Arrefecer os recipientes e zonas adjacentes por pulverização de água. Evitar que a água do
combate a incêndios contamine as águas de superfície ou o sistema de águas subterrâneas.

Equipamento especial de proteção a
utilizar pelo pessoal de combate a
incêndio

Utilizar aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção.
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SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  

Evacuar o pessoal para áreas seguras. Não toque ou caminhe sobre substâncias derramadas. Evitar o contacto com a pele, olhos e
vestuário. Evitar respirar os vapores ou névoas. Usar equipamento de protecção individual. Assegurar uma ventilação adequada.

6.2 Precauções a nível ambiental  

Não deve ser libertado para o ambiente. Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

Grandes quantidades  : Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Dique para coletar grandes derrames.
Use um material não-combustível, como vermiculite, areia ou terra para absorver o produto e coloque-o num recipiente para posteriormente
ser encaminhado. Depois de recuperar o produto, lave a área com água corrente. Pequenas quantidades  : Limpar com material absorvente
(pano, pedaço de lã, por exemplo). Após a limpeza, lavar todos os vestígios com água. Não repôr a substância derramada na embalagem
original para reutilização.

6.4 Remissão para outras secções  

Consultar as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro  

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Evitar respirar
os vapores ou névoas. Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento pessoal de protecção. Lavar as mãos cuidadosamente após
manuseamento. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  

Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco e bem ventilado. Incompatível com
agentes comburentes.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)  
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SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo  

Limites de Exposição Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

Valores-Limite Biológicos Não estabelecidas.

Procedimentos de monitorização
recomendados

Não existe informação disponível.

Nível Derivado de Exposição sem
Efeitos (DNEL)

Não determinado.

Concentração Previsivelmente Sem
efeitos (PNEC)

Nome químico Água doce Água do mar Libertação
intermitente

Estação de
tratamento
de águas
residuais

Sedimento
de água

doce

Sedimento
marinho

Solo Oral

S-ácido láctico 1.3 mg/L 10 mg/L

8.2 Controlo da exposição  

Controlos Técnicos Adequados Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas Manter a temperaturas abaixo de
200 °C / 392 °F Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança
estão na proximidade do local da estação de trabalho  Ver anexo para informações mais
detalhadas.

Medidas de proteção individual,
nomeadamente equipamentos de
proteção individual

Proteção Ocular Óculos de segurança com anteparos laterais (EN166).
Proteção das Mãos Luvas de proteção (EN374): Borracha butílica. Espessura das luvas: 0.5 mm . Duração: >8 horas.

Materiais inadequados: Borracha natural, Borracha de nitrilo, Borracha com flúor, PVC.
Proteção da pele e do corpo Vestuário de manga comprida.
Proteção Respiratória No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado (APF).
Tipo de Filtro Recomendado A, Castanho.

Medidas de Higiene Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Os trabalhadores têm
de receber formação relativamente ao uso e manuseamento adequado deste produto, conforme
requerido ao abrigo dos regulamentos aplicáveis. Não comer, beber ou fumar durante a utilização
deste produto. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Lavar
o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

Controlo da exposição ambiental Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.
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SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  

Estado físico @20°C Líquido
Aspeto Transparente
Cor Incolor / Amarelada
Odor Característica

pH  <  1.2  (@25 °C)
Ponto de fusão/congelação Não existe informação disponível
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição  120-130  °C  /  249-266  °F (@ 1013 hPa)
Ponto de Inflamação Não aplicável.
Taxa de Evaporação Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás) Não existe informação disponível
Limites de inflamabilidade no ar Não existe informação disponível
Limites de explosão Não aplicável
Pressão de vapor Não aplicável
Densidade de Vapor Não aplicável
Densidade Relativa Não existe informação disponível
Solubilidade

Solubilidade em água Miscível
Coeficiente de Partição
(n-octanol/água)

-0.62

Temperatura de autoignição  > 400  °C  /  > 752  °F (solução 93 % w/w)
Temperatura de decomposição > 200  °C / > 392  °F
Viscosidade, dinâmico 5-60 mPa.s (@25°C)
Propriedades Explosivas Não aplicável
Propriedades comburentes Não aplicável

9.2 Outras informações  

Densidade 1.2 g/cm³
Tensão superficial  44-50  mN/m (@ 50-90%)
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SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade  

Nenhum conhecido.

10.2 Estabilidade química  

Estável nas condições de armazenamento recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas  

Não existe informação disponível.

10.4 Condições a evitar  

Temperaturas superiores a 200 °C/ 392 °F.

10.5 Materiais incompatíveis  

Oxidantes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos  
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SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos  

Toxicidade Aguda
Ingestão Nenhum efeito conhecido.
Contacto com a pele Nenhum efeito conhecido ( LD50 Dermal, Coelho: >2000 mg/kg ).
Inalação Nenhum efeito conhecido.

Nome químico LD50 Oral LD50 Dermal CL50 Inalação
S-ácido láctico 3543 mg/kg ( Rat, female )

4936 mg/kg  ( Rat, male )
>2000 mg/kg ( Rabbit ) >7.94 mg/L ( Rat ) 4h mist

Corrosão/Irritação Cutânea Mistura: Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves/irritação ocularMistura: Provoca lesões oculares graves.

Nome químico Corrosão/Irritação Cutânea Lesões oculares graves/irritação ocular
S-ácido láctico OCDE 404, In vivo, Coelho, solução (88 %)

Resultado: Irritante
CEET, Ex vivo, solução (88 %)

Resultado: Irritação ocular grave

Sensibilização respiratória ou cutânea Nenhum efeito conhecido.

Mutagenicidade em Células
Germinativas

Não se tem conhecimento de que cause danos genéticos hereditários.

Carcinogenicidade Não contém qualquer ingrediente indicado como agente cancerígeno.

Efeitos tóxicos na reprodução A informação que não lhe são tidas pode causar defeitos do nascimento ou que tem efeitos
injurious em um fetus se tornando. A informação que não lhe é tida pode afetar as funções e os
órgãos reprodutíveis negativamente.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) - exposição única

Nenhum efeito conhecido.

Toxicidade para órgãos-alvo
específicos (STOT) - exposição
repetida

Nenhum efeito conhecido.

Perigo de Aspiração Nenhum efeito conhecido.

© Copyright Corbion. All rights reserved. No part of this publication may be copied, downloaded, reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic,
mechanical photocopied, recorded or otherwise, without permission of the publisher. No representation or warranty is made as to the truth or accuracy of any data, information or opinions
contained herein or as to their suitability for any purpose, condition or application. None of the data, information or opinions herein may be relied upon for any purpose or reason. Corbion
disclaims any liability, damages, losses or other consequences suffered or incurred in connection with the use of this data, information or opinions contained herein. In addition, nothing
contained herein shall be construed as a recommendation to use any products in conflict with existing patents covering any material or its use

Página   8 / 14



__________________________________________________________________________________________
L-ácido lático Data da Revisão  16-01-2017

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade  

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente.

Nome químico Toxicidade para Algas Toxicidade para Peixes Toxicidade para os
Microrganismos

Toxicidade em dáfnias e
outros invertebrados

aquáticos
S-ácido láctico EC50: >2.8 g/L 72h

Pseudokirchnerella
subcapitata

EC50: 3.5 g/L 72h
Pseudokirchnerella

subcapitata

LC50: 130 mg/L 96h
Oncorhynchus mykiss

LC50: 320 mg/L 96h Danio
rerio

LC50: >88.2 mg/L 3h EC50: 130 mg/L 48h
Daphnia magna

EC50: 250 mg/L 48h
Daphnia magna

12.2 Persistência e degradabilidade  

Facilmente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação  

Não se bioacumula.

Nome químico Log Pow Fator de bioconcentração (BCF)
S-ácido láctico -0.62

12.4 Mobilidade no solo  

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB  

Esta substância não é conhecida por ser persistente, bio-acumuladora nem tóxica (PBT) ou muito persistente nem muito bio-acumuladora
(vPvB).

12.6 Outros efeitos adversos  

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos  

Resíduos de desperdícios/produto não
utilizado

Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

Embalagem contaminada Os recipientes vazios devem ser levados a instalações de tratamento de resíduos licenciadas para
reciclagem e eliminação.
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

De acordo: ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO.

14.1 Número ONU  

Não regulamentado.

14.2 Designação oficial de transporte da ONU  

Não regulamentado.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte  

Não regulamentado.

14.4 Grupo de embalagem  

Não regulamentado.

14.5 Perigos para o ambiente  

Não aplicável.

14.6 Precauções especiais para o utilizador  

Não aplicável.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 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  

Restrições de utilização Nenhum.

Outros Regulamentos Não existe informação disponível.

15.2 Avaliação da segurança química 
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SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H
referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea
H318 - Provoca lesões oculares graves

Nota de Revisão Indicação das alterações realizadas à versão anterior das Fichas de Dados de Segurança: Nome
comercial, Informação toxicológica ( Irritação cutânea ).

Recomendações acerca da Formação Os trabalhadores têm de receber formação relativamente ao uso e manuseamento adequado deste
produto, conforme requerido ao abrigo dos regulamentos aplicáveis.

Abreviaturas e acrónimos/siglas REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (Registo,
avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas)
CE: Comissão Europeia
STOT: Specific Target Organ Toxicity (toxicidade para órgãos-alvo específicos)
PBT: Persistentes, Bio-acumuladoras nem Tóxicas
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulating (muito persistentes nem muito bioacumuladoras)
PROC: Categorias de processo
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies
de Navigation intérieures (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterways)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
ICAO: International Civil Aviation Organization

FDS n° : CO00006
Subformat COEU

Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006  e o Regulamento (CE) No.
2015/830. Elemento de etiqueta de acordo com Regulamento (CE) N.º 1272/2008.

Exoneração de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança
são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua
segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não
são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico
designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo,
exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança
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ANEXO À FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

READER'S GUIDE

The generic Exposure Scenario GES1 is covering following identified uses:

1. Use in agriculture, forestry, fishery
2. Use in mining
3. Use in mining without offshore industries
4. Industrial manufacturing
5. Manufacture of pulp, paper and paper products
6. Manufacture of bulk, large scale chemicals
7. Manufacture of fine chemicals
8. Manufacture of plastic products
9. Building and construction work
10. Health services
11. Formulation of preparations and/or re-packaging,
12. Manufacture of food products

Generic Exposure Scenario GES1: Production, transport and downstream use of lactic acid: acid is a non-toxic substance that is a basic
metabolic and energetic building block in practically all life-forms, from bacteria to primates. It is not labeled for environmental effects or
ecotoxicity, and is also not labeled for any human effects, with the exception of skin and eye irritation (Lactic acid is classified for skin as Xi;
R38, GHS: Category 2, and for eyes as Xi; R41, GHS: Category 1). Note that the skin and eye irritation potential of lactic acid is a pH effect -
buffered lactic acid, even up to 70% aqueous solutions is not irritating.
As such, no risk assessment for the environment is required, and no environmental exposure assessment is necessary. For human health,
lactic acid is not labeled for any 'dose-effect' endpoint, and thus no quantitative risk assessment is necessary or possible.
Lactic acid is labeled for skin and eye irritation. Under the current classification and labeling requirements for preparations, preparations
containing less than 10% lactic acid do not have to be classified and labeled for skin irritation, and preparations containing less than 5% lactic
acid do not have to be classified for eye irritation.
No end use products are made from PURAC's lactic acid that contains more than 5% lactic acid, therefore no end use product has to be
classified based solely on the presence of lactic acid.
Intermediate formulations and products, relevant in the preparation of any PURAC-supported end use product, such as aqueous dilutions of
lactic acid, may contain more than 5% lactic acid, and thus may have to be labeled for irritation.
In all production, storage and transportation conditions and processes, regardless of use, where PURAC's lactic acid, pure or as dilutions or
formulations containing ≥5% lactic acid, is handled, i.e. where there would be a potential for human exposure to a 'dangerous substance or
preparation', Risk Management Measures are already prescribed, and enforced, that exclude any possible skin and eye exposure to lactic
acid. In all identified downstream uses where lactic acid, and its dilutions or formulations containing ≥5% lactic acid are handled (such as the
receipt of transported lactic acid, the storage of lactic acid, the introduction of lactic acid in any relevant process, the preparation, handling and
storage of any intermediate dilution or formulation, all the way down to dilutions and products containing <5% lactic acid), i.e. where there
would be a potential for human exposure to a 'dangerous substance or preparation', Risk Management Measures are already prescribed, and
enforced, that exclude any possible skin and eye exposure to lactic acid.
As such, a generic exposure scenario for all identified uses of lactic acid can be defined:
- For the environment, no hazards are identified, and no exposure assessment is required.
- For human exposure, the only identified hazards are skin and eye irritation, and due to RMM, no exposure to lactic acid or its relevant
dilutions is possible. Exposure is 0.
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ANEXO À FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1. CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Cenário de exposição GES1

Título Production, transport and downstream use of L-lactide (pure substance or >=5% in a
mixture)

Descritor de utilizações  

Sector de utilização SU1, SU2a, SU2b, SU3, SU4, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU19, SU20, SU21, SU22

Categorias de libertação para o
ambiente

ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8d,
ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10b

Categoria do produto PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC19,
PC20, PC21, PC24, PC25, PC28, PC29, PC31, PC32, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39

Categorias de processo PROC0, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18,
PROC19, PROC20, PROC21, PROC24, PROC26

Categorias de artigo AC0, AC1, AC2, AC13

2. CONDICIONES DE USO QUE AFECTAN A LA EXPOSICIÓN

2.1  Cenário Individual - Meio ambiente 
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2.2  Cenário Individual - Trabalhador & Consumidor 

Características do produto
Estado físico @20°C Líquido @ STP, Pressão de vapor <1 Pa.
Concentração da substância no
produto

Cobre percentagens da substância no produto até 100 % (exceto indicação em contrário).

Frequência e duração da utilização Cobre exposições diárias até 8 horas (exceto indicação em contrário).

Outras condições operacionais que
afetem a exposição dos trabalhadores

Pressupõe que é implementado um bom padrão base de higiene no trabalho.

Área de trabalho Utilização em interiores/exteriores.

Condições e medidas técnicas para
controlar a dispersão a partir da fonte
na direção do trabalhador

Condições a Evitar: Temperaturas superiores a 200 °C/ 392 °F. Assegurar ventilação adequada,
sobretudo em áreas confinadas.

Cenários individuais 

Medidas gerais Evitar o contacto direto da pele com o produto. Identificar áreas potenciais de contacto indireto com
a pele. Utilizar luvas (testadas segundo a norma EN 374) em caso de probabilidade de contacto
das mãos com a substância. Limpar as contaminações/os derrames logo que ocorram. Lavar
imediatamente qualquer contaminação da pele. Prestar formação básica aos funcionários para
evitar/minimizar as exposições e relatar quaisquer problemas cutâneos que possam surgir.

Poderão ser necessárias outras medidas de proteção da pele, como fatos impermeáveis e viseiras
faciais, durante atividades de dispersão elevada passíveis de provocar libertação substancial de
aerossóis, p. ex., pulverização.

Formação de aerossóis ou de névoas: Utilizar aparelho respiratório adequado.

Usar proteção ocular adequada ( Óculos de segurança com anteparos laterais, EN 166 ).

Medidas gerais aplicáveis a todas as
atividades

Não foram identificadas outras medidas específicas.

3. ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO E REFERÊNCIA À SUA FONTE

Estimativa da Exposição Ambiental L-(+)-Lactic acid is not classified as hazardous for environmental endpoints. A quantitative exposure
assessment for the environment has not been conducted.

Estimativa da Exposição à Saúde L-(+)-Lactic acid is classified as a skin and eye irritant, which requires a qualitative risk
characterization of any dermal or eye exposures according to REACH guidance Chapter E. A
quantitative assessment of dermal and eye exposures has not been conducted.

4. ORIENTAÇÕES PARA OS UTILIZADORES A JUSANTE PARA QUE AVALIEM SE ESTÃO A TRABALHAR
DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO

Controlo da exposição ambiental Não aplicável.

Controlo da exposição dos
trabalhadores
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Os dados disponíveis acerca dos perigos não permitem a derivação de um DNEL para os efeitos
irritantes dérmicos. Os dados disponíveis acerca dos perigos não permitem a derivação de um
DNEL para os efeitos irritantes oculares. As medidas de gestão de riscos baseiam-se na
caracterização qualitativa dos riscos.

Os dados disponíveis acerca dos perigos não corroboram a necessidade do estabelecimento de
um DNEL para outros efeitos para a saúde. Os utilizadores são aconselhados a ter em
consideração os limites de exposição profissional nacionais ou valores equivalentes.

Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores
devem assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes.


