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  Nome do Produto: 

                     
TP White 

Tipo de Produto: 
 

Papel Cartão 
 

Range de Gramatura 
Base 

 

225 ~ 350 g/m
2
 

 

  

 

Nome da Empresa 
 

     Suzano Papel e Celulose S.A. 
 

Endereço: 
 
Rua Dr. Prudente de Morais, 4006 – Areião 

08613-900 – Suzano – SP – Brasil 

Tel.: 55 11 3636-5328 

Fax 55 11 4748-6977 

www.suzano.com.br 

Composição Básica 

• Fibras 100% naturais (Polysaccharide, CAS number 9004-34-6) : BEKP ECF (bleached eucalyptus 
Kraft pulp – elemental chlorine free) 80% do peso.  

• Coating: GCC (ground calcium carbonate, CAS number 471-34-1) 14.5% do peso. 

• Amido e Ligante: Amido, (CAS number 9005-25-8) 5% do peso. 

• Químicos Auxiliares: Corante, Alvejantes e Biocida <0.5% do peso. 

 

Uso e Aplicação 

• Embalagem 

 

Propriedades Físico-Químicas 

• Aparência: Sólida 

• Cor: Cobertura branca e verso branco. 

• Odor: Ausente 

• pH : 8,0 ~9,5 (valores típicos da superfície) 

• Solubilidade em água: Insolúvel; dispersível através de diluição e agitação 

• Ponto de Ebulição: Não aplicável 

 

Identificação de Perigos 

• Periculosidade: Nenhuma informação relevante foi encontrada 

• Influência Ambiental: Nenhuma informação relevante foi encontrada 

 

Medidas de Primeiros Socorros: 

• Contato com os olhos: Lave com água e consulte um médico se necessário. 

• Contato com a pele: Pode causar pequena irritação para pele muito sensível. 

• Inalação e Ingestão: Em caso de ingestão, procurar auxílio médico levando essa ficha. 
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Medidas de Combate a Incêndio 

• Ponto de Ignição: 250°C (482 °F). 

• Perigos Incomuns de Incêndios e Explosão: Não Aplicável. 

• Procedimentos especiais de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração individual e 
roupas de proteção para combate de incêndio. 

• Meios de Extinção do Fogo: Use Água, CO2 , Espuma ou Pó Químico. 

 

Cuidados com Manuseio e Armazenamento 

Cuidados no Manuseio 

• O manuseio de ferramentas afiadas, lanças de empilhadeiras, entre outros, devem ser realizados 
com cuidado para não danificar o papel. 

• Utilizar óculos de segurança e luvas para as mãos durante o corte do papel. 

Cuidados na Estocagem 

• Manter o local de armazenamento do papel limpo e arejado., 

• O produto é para uso industrial 

• 23 + 1,0 °C  e 50 + 1% Rh (atm) 

• 27 + 1,0 °C e 65 + 2% Rh (para países tropicais) fonte: ISO 11093-2 : 1994 

Outras precauções 

• Não expor à luz solar. 

• Evitar temperaturas superiores a 250°C. Qualquer utilização em processos com alta temperatura 
devem ser cuidadosamente analisados para assegurar que as condições de operação são 
adequadas. 

Informações das Fibras 

• Fibra Virgem produzida a partir de eucalipto, madeira derivada de floresta sustentáveis certificadas 
pelo FSC.  

• ECF processo de branqueamento (Elementary Chlorine Free) gerenciado de acordo com a ISO 
14001 Norma de Meio-Ambiente. 

Informações Químicas 

 

Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg) Chromim (Cr)

Unit ppm ppm ppm ppm

Method AAS AAS AAS AAS

Typical Values Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected              

 Suzano Papel e Celulose S.A. fornece as informações aqui contidas com a melhor intenção, mas não faz nenhuma 
representação quanto à sua abrangência ou precisão. Este documento destina-se apenas como um guia para 
manejo adequado de precaução do material por uma pessoa adequadamente treinada para utilizar este produto. Ao 
receber essas informações deve-se avaliar a aplicabilidade para adequação do propósito particular. 

 

 


