
Informação sobre saúde e segurança: A empresa disponibiliza literatura com informações sobre os cuidados em 
termos de segurança e saúde que devem ser observados na utilização dos produtos LANXESS mencionados 
nesta publicação. Para os materiais que foram mencionados, mas que não são produtos LANXESS, deve-se seguir 
cuidados adequados de higiene industrial e outros de segurança recomendados por seus fabricantes. Antes 
de trabalhar com qualquer um desses produtos, você deve ler e familiarizar-se com as informações disponíveis 
sobre riscos, uso adequado e manipulação. Elas não são exageradas. As informações estão disponíveis em vários 
formatos, como por exemplo, FISPQ’s (ficha de informações de produtos químicos), informação e rótulos dos 
produtos. Consulte um representante da LANXESS na Alemanha, ou contate o Departamento para Assuntos 
Regulatórios e Segurança de Produtos da LANXESS Alemanha. Ou, para empresas nos EUA, o Departamento 
da LANXESS para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos em Pittsburgh, Pensilvânia.
Informação sobre conformidade regulatória: Alguns dos usos finais dos produtos descritos nesta publicação devem 
estar em conformidade com os regulamentos aplicáveis, como a FDA (Associação Americana de Alimentos e 
Medicamentos), BfR (Instituto Alemão para Avaliação de Risco), a NSF (Fundação Nacional de Higiene), o USDA 
(Ministério da Agricultura dos EUA) e a CPSC (Comissão de Segurança de Produto ao Consumidor). Se você 
tem perguntas sobre o estado regulatório desses produtos, consulte o representante da LANXESS na Alemanha, 
ou contate o Departamento para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos da LANXESS Alemanha. Ou, 
para empresas nos EUA, o Departamento da LANXESS para Assuntos Regulatórios e Segurança de Produtos 
em Pittsburgh, Pensilvânia.
A maneira e a finalidade com que você aplica e usa nossos produtos, nossa assistência técnica e nossas informações 
(sejam verbais, escritas ou por meio de avaliações de produção), incluindo quaisquer formulações sugeridas e 
recomendações, estão além do nosso controle. O mesmo se aplica para as formulações e recomendações sugeri-
das. Dessa forma, é fundamental que você teste nossos produtos, nossa assistência técnica e nossas informações 
para determinar, de acordo com sua satisfação, se eles correspondem aos usos e aplicações desejados. Essa 
análise específica de aplicação deve incluir, ao menos, um teste para determinar a compatibilidade a partir do 
ponto de vista técnico, ambiental, de segurança e saúde. Tais testes não foram necessariamente realizados por 
nós. A menos que acordado por escrito, todos os produtos são vendidos estritamente de acordo com os termos 
de nossas Condições Gerais de Vendas e Entrega. Todas as informações e assistência técnica são dadas sem 
garantia e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Fica expressamente entendido e acordado através deste 
documento que você assume e expressamente nos tira de todas as responsabilidades, extracontratuais, contratuais 
ou outras, sofridas com relação ao uso de nossos produtos, nossa assistência técnica e nossas informações.
Qualquer declaração ou recomendação não contida neste documento não está autorizada e não deve nos com-
prometer. Nenhuma informação neste documento deve ser interpretada como recomendação de uso de qualquer 
produto em conflito com direitos de propriedade industriais como patentes que cubram qualquer material ou seu 
uso. Nenhuma licença está implícita ou de fato concedida, sujeita por reivindicações relacionadas a direitos de 
propriedade industrial como patentes
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