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SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO RESÍDUO E DA EMPRESA 

 
Nome do resíduo:          Cartucho de Impressão  

           HP Laser Jet CE255A-X 
 

Empresa: EUROSUL – Fornecedora de Navios Ltda 
Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075 

Telefone para emergência: 55 41 3668-1319 
 

SEÇÃO 2 – COMPOSIÇÃO BÁSICA E IDENTIFICAÇÃO DE 
PERIGOS 

 
Perigos para a saúde: N/A 
Perigos para o meio-ambiente: N/A 
Perigos físicos: N/A 
Contato com a pele: Improvável que cause risco; 
Contato com olhos: Irritação ligeira e temporária; 
Inalação: Leve irritação nas vias respiratórias, caso exposto a 
grande quantidade de pó do toner;  
Ingestão: Toxidade aguda baixa. 
Vias de exposição: As zonas potenciais de exposição em 
condições normais de uso são a pele e o contato com os olhos; Não 
se espera que a ingestão seja em caminho primário de exposição a 
este produto em condições normais de uso.  
Efeitos crônicos a saúde: A inalação excessiva de qualquer pó 
pode causar problemas aos pulmões.  
 

SEÇÃO 3 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 
Inalação: Lave a pessoa para o ar fresco imediatamente. Se a 
irritação persistir, consulte um médico. 
Contato com a pele: Lave as áreas afetadas com sabonete suave 
e água. Se a irritação persistir, consulte um médico. 
Contato com os olhos: Não esfregar os olhos. Enxaguar 
imediatamente com água limpa, morna e abundante (baixa pressão) 
Período de 15 minutos ou até que as partículas sejam removidas. 
Se a irritação persistir, consulte um médico. 
Ingestão: Limpe a boca com água. Beber água e procurar auxílio 
médico. 
 

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE CONTROLE DE COMBATE A 
INCÊNDIO, DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 

 
Usar extintor de CO2, água ou pó químico para combate ao 
incêndio. 
Em caso de vazamento minimize a geração e acumulação de 
poeira. Não despejar para água de superfície e nem para sistema 
de saneamento básico. 
 

SEÇÃO 5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Manter fora do alcance de crianças. Evitar inalação da poeira, além 
de contato com pele e olhos. Manter ventilação adequada, não 
expor a calor excessivo, fagulhas e chamas.  
Armazenar em temperatura ambiente. Manter bem fechado e seco. 
Guardar longe de oxidantes fortes.  
 

SEÇÃO 6 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
N/A – Não Aplicável. 
 

SEÇÃO 7 – PROPRIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS 
 
Aparência: Poeira Fina; 
Estado-físico: Não disponível; 
Formulário: Sólido; 
Cor: Preto; 
Gravidade específica: 1.4 – 1.8 (H2O = 1) 
Ponto de amolecimento: 100 – 150 ºC (212 – 302°F) 
 
 

SEÇÃO 8 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Não há informações classificadas como toxicológicas. Não há 
informações classificadas como prejudiciais.   
 

SEÇÃO 9 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Eco toxidade: 96.000 Horas, LL50 > 1000 mg/l, truta arco-íris 
 

SEÇÃO 10 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
O material pode ser entregue ao fabricante para descarte do 
mesmo.  
 

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TRANSPORTE 
 
Classe I – Perigosos – 4.2.1.4 Toxicidade. 
 

SEÇÃO 12 – REGULAMENTAÇÕES 
 
Lei de resíduos sólidos 12.305/2010. ABNT NBR 10004/04. 
 

SEÇÃO 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
N/A – Não Aplicável. 
 


