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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
 

Nome do produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC.

Código interno: ADESIVO PLÁSTICO PVC.

Empresa: Krona Tubos e Conexões S.A.

Endereço: Rua dos Suíços, 715  

Cidade: Joinville 

Telefone: (47) 3431-7800  
 
Fabricado por CNPJ: 15.265.287/0001
 
 

 

2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

 
Tipo de produto: Adesivo de PVC. 
 
Natureza Química: Mistura. 

 
Ingredientes que contribuem para o perigo:

 

PRODUTO CAS NUMBER
  

  

Hidrocarbonetos  
Aromáticos 108-88-3

  

  

  

Cetonas 
67-64-1  

  

  
Ésteres 141-78-6

  

  

Resina  
Copolímero 9003-22-9
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM
ACORDO COM A NBR-14725 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC.  

Código interno: ADESIVO PLÁSTICO PVC.  

Empresa: Krona Tubos e Conexões S.A.  

 Bairro: Vila Nova

Estado: Santa Catarina CEP: 89237-720

  

15.265.287/0001-59 

2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

para o perigo: 

CAS NUMBER LT 48h/semana UNIDADE DE 
 MEDIDA REGULAMENTADORA
   

290 mg/m3  
3   

78 ppm  

   

1870 mg/m3  

 780 ppm 

   

1090 mg/m3  
6   

310 ppm  

   

10   
9 (TLV-TWA) mg/m3 
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Vila Nova 

720 

NORMA 
 

REGULAMENTADORA 
 

 
 

 
 

NBR-15 
 

 
 

 
 

 
 

NBR-15 
 

 

 
 

 
 

NBR-15 
 

 
 

 
 

 
 

ACCIH 
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3 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
 

 

- Perigos Mais Importantes: 

 

Produto facilmente inflamável. Toxidade de vapores. 
Há risco de explosão do vapor em ambientes abertos ou na rede de esgoto.

 

 

- Efeitos Adversos À Saúde Humana
 

• INGESTÃO: Quantidades moderadas podem causar desconforto, náusea e torpor, dor de cabeça,
irritação na boca e garganta, vômito, vertigem, irritação gastrintestinal, convulsão e inconsciência.

 

• INALAÇÃO: Pequena quantidade de vapo
dificuldade de respiração; concentrações maiores produzem irritação mais severa e pode ser 
acompanhada por náusea, fadiga, baixa pressão no sangue, vômito, vertigem, perda de coordenação, 
enfraquecimento e perda da consciência.

 

• PELE: Pode causar uma leve vermelhidão; o contato prolongado pode produzir secura e fissuramento
devido a uma ação da perda de gordura.

 

• OLHOS: O vapor é levemente irritante. O líquido produz conjuntivite de origem quím
transitória da córnea. 

 

- Efeitos ambientais  
Por ser insolúvel, o produto permanece nas águas afetando o ecossistema.

 

- Perigos físicos e químicos 
Inflamabilidade. 

 

- Perigos específicos  
Líquido inflamável 

 

- Principais sintomas  
Náuseas, tonturas e dores de cabeça, no caso de vapores. 

Frases de Risco: R11; R20/21/22; R23; R36/37/38; R41; R43; R48/20; 

Frase de Emergência: S15/16; S25; S26; S37/39; S43; S45; S51.
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Produto facilmente inflamável. Toxidade de vapores. 
Há risco de explosão do vapor em ambientes abertos ou na rede de esgoto. 

Adversos À Saúde Humana: 

Quantidades moderadas podem causar desconforto, náusea e torpor, dor de cabeça,
irritação na boca e garganta, vômito, vertigem, irritação gastrintestinal, convulsão e inconsciência.

Pequena quantidade de vapor causa irritação das vias respiratórias, causando tosse e leve
dificuldade de respiração; concentrações maiores produzem irritação mais severa e pode ser 
acompanhada por náusea, fadiga, baixa pressão no sangue, vômito, vertigem, perda de coordenação, 

aquecimento e perda da consciência. 

Pode causar uma leve vermelhidão; o contato prolongado pode produzir secura e fissuramento
devido a uma ação da perda de gordura. 

O vapor é levemente irritante. O líquido produz conjuntivite de origem quím

Por ser insolúvel, o produto permanece nas águas afetando o ecossistema. 

Perigos físicos e químicos 

useas, tonturas e dores de cabeça, no caso de vapores. -

: R11; R20/21/22; R23; R36/37/38; R41; R43; R48/20; 

S15/16; S25; S26; S37/39; S43; S45; S51. 
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Quantidades moderadas podem causar desconforto, náusea e torpor, dor de cabeça, 
irritação na boca e garganta, vômito, vertigem, irritação gastrintestinal, convulsão e inconsciência. 

r causa irritação das vias respiratórias, causando tosse e leve 
dificuldade de respiração; concentrações maiores produzem irritação mais severa e pode ser 
acompanhada por náusea, fadiga, baixa pressão no sangue, vômito, vertigem, perda de coordenação, 

Pode causar uma leve vermelhidão; o contato prolongado pode produzir secura e fissuramento 

O vapor é levemente irritante. O líquido produz conjuntivite de origem química, com lesão leve e 
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-Elementos apropriados para rotulagem:
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 

             
 

 

- Classificação do produto químico 

 

Nº ONU 1133 

 

CLASSE DE RISCO: 3 

 

Nº. RISCO: 33 

 

Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR
 

08/06/1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Medidas de Primeiros Socorros  
Remova a vítima para local fresco e ventilado.
 

 

• Inalação: mantenha-a aquecida e em repou
técnica de respiração artificial. Não ministrar nada oralmente. Procurar atendimento médico.
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Elementos apropriados para rotulagem:  PERIGO/ INFLAMÁVEL 

                                                                                                         CUIDADO 

                                                                                                            
PERIGO AO MEIO AMBIENTE 

 

Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20. Da portaria número 3.214 de

Remova a vítima para local fresco e ventilado. 

a aquecida e em repouso. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar
técnica de respiração artificial. Não ministrar nada oralmente. Procurar atendimento médico.
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20. Da portaria número 3.214 de 

so. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar 
técnica de respiração artificial. Não ministrar nada oralmente. Procurar atendimento médico. 
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• Ingestão: Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.
 

• Contato com a pele: Não apalpar e nem friccionar. Remover mecanicamente e lavar
abundantemente com água corrente por 15 minutos, pelo menos. Encaminhar a vítima para 
atendimento médico. 

 

• Contato com os olhos: Não friccionar. Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê
com água em abundância por pelo menos 20 minutos com a pálpebra inv
olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar a luz, vedar o olho. Procurar atendimento médico.

 

 

• Ações a serem evitadas: O contato direto do produto com a pele.
 

• Descrição dos principais sintomas
vapores. 

 

• Proteção de prestador de primeiros socorros:  
No caso de um acidente  de grandes  proporções  o prestador  de socorro  deverá  estar com todo 
o EPI necessário. Retirar roupas contaminadas.

 

• Notas para o médico: Tratamento sintomático. Contate se possível um Centro de
Toxicologia. 

 
 
 

 

5 MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO
 
 

 

• Meios de extinção apropriados
 

• Meios de extinção não apropriados
 

• Perigos específicos no combate
irritantes e venenosos. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso 
de chamas. 

 

 

• Métodos especiais de combate
combata o fogo a favor do vento. Mantenham refrigerados com água os equipamentos expostos à 
chama. 

 

 

• Proteção de bombeiros / brigadistas
EPIs completos.  

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimentos de ar.
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Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

: Não apalpar e nem friccionar. Remover mecanicamente e lavar
gua corrente por 15 minutos, pelo menos. Encaminhar a vítima para 

: Não friccionar. Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê
com água em abundância por pelo menos 20 minutos com a pálpebra invertida. Verificar movimento dos 
olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar a luz, vedar o olho. Procurar atendimento médico.

O contato direto do produto com a pele. 

Descrição dos principais sintomas: Náuseas, tonturas e dores de cabeça, no caso de

Proteção de prestador de primeiros socorros: Em todos os casos procurar atendimento médico.
No caso de um acidente  de grandes  proporções  o prestador  de socorro  deverá  estar com todo

roupas contaminadas. 

Tratamento sintomático. Contate se possível um Centro de

5 MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: CO2, pó químico seco, gás carbônico e neblina d’

inção não apropriados: Jatos de água. 

Perigos específicos no combate: Pode liberar monóxido e dióxido de carbono, que são gases
irritantes e venenosos. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso 

ais de combate: Afaste todo material combustível de local de incêndio, se possível
combata o fogo a favor do vento. Mantenham refrigerados com água os equipamentos expostos à 

Proteção de bombeiros / brigadistas: Equipamentos de respiração autônomos e roupas de

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimentos de ar. 
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Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. 

: Não apalpar e nem friccionar. Remover mecanicamente e lavar 
gua corrente por 15 minutos, pelo menos. Encaminhar a vítima para 

: Não friccionar. Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar 
ertida. Verificar movimento dos 

olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar a luz, vedar o olho. Procurar atendimento médico. 

e dores de cabeça, no caso de 

Em todos os casos procurar atendimento médico. 
No caso de um acidente  de grandes  proporções  o prestador  de socorro  deverá  estar com todo 

Tratamento sintomático. Contate se possível um Centro de 

, pó químico seco, gás carbônico e neblina d’ água. 

: Pode liberar monóxido e dióxido de carbono, que são gases 
irritantes e venenosos. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso 

: Afaste todo material combustível de local de incêndio, se possível 
combata o fogo a favor do vento. Mantenham refrigerados com água os equipamentos expostos à 

s e roupas de proteção e 
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6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
 
 

 

Precauções Pessoais 

 

• Remoção de fontes de ignição
chamas e não fumar na área de risco. Isol
medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

 

 

• Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.
 

 

• Prevenção de inalação, contato com a
Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual 
recomendados. Manter as roupas de trabalho em local separado. Manter afastado de comida, bebida e 
ração animal. 

 
 

 

Precauções Ao Meio Ambiente 

 

- C o n t e n ç ã o: 
 

• Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. 
Evite que o produto penetre na rede de esgoto, nas galerias pluviais ou nos cursos d’ água. 
Ocorrendo poluição das águas 

 

 

• Sistema de alarme: Recomenda
vazamento, nos locais de armazenamento e utilização do produto.

 

 

• Disposição: Não dispor em lixo comum.
 

Não descartar no sistema de esgoto ou em curso d’ água. 

Confinar se possível, para posterior recuperação/descarte.
 

A disposição final deste material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação 
ambiental vigente. 

 

 

• Prevenção dos perigos secundários
bombeie para recipientes adequadamente identificados para recuperação, descarte ou incineração. 
Embalagens não devem ser reutilizadas.
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6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas,
chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição. Tomar 
medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

: Não aplicável por se tratar de um produto líquido. 

Prevenção de inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: Evitar a inalação de
Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual 
recomendados. Manter as roupas de trabalho em local separado. Manter afastado de comida, bebida e 

Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. 
Evite que o produto penetre na rede de esgoto, nas galerias pluviais ou nos cursos d’ água. 
Ocorrendo poluição das águas é necessário notificar as autoridades competentes.

: Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de incêndio e detecção de
vazamento, nos locais de armazenamento e utilização do produto. 

: Não dispor em lixo comum. 

scartar no sistema de esgoto ou em curso d’ água. 

Confinar se possível, para posterior recuperação/descarte. 

A disposição final deste material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação 

secundários: Em casos de derramamentos, faça um dique de contenção e
bombeie para recipientes adequadamente identificados para recuperação, descarte ou incineração. 
Embalagens não devem ser reutilizadas. 
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: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, 
ar o vazamento de todas as fontes de ignição. Tomar 

medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Aterrar os equipamentos quando do manuseio. 

: Evitar a inalação de vapores/aerossóis. 
Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual 
recomendados. Manter as roupas de trabalho em local separado. Manter afastado de comida, bebida e 

Evite que o produto penetre na rede de esgoto, nas galerias pluviais ou nos cursos d’ água. 
é necessário notificar as autoridades competentes. 

se a instalação de sistema de alarme de incêndio e detecção de 

A disposição final deste material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação 

: Em casos de derramamentos, faça um dique de contenção e 
bombeie para recipientes adequadamente identificados para recuperação, descarte ou incineração. 



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍM

 

 

 

 

 

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

 

- Manuseio 
 

• Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigire
elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar 
ferramentas anti-faiscantes. Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas 
de segurança estabelecidas. Utilizar os equipa

 

• Prevenção de incêndio e explosão
pilotos e atividades de solda e chama. Evitar o acúmulo de carga eletrostática no manuseio deste material, 
aterrando os equipamentos durante a transferência do produto. É necessário proteção contra explosões.

 

 

• Precauções para manuseio seguro
gerar vapores do produto. Os recipientes, mesmo que já tenham 
do produto e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Não reutilizar os recipientes. Resíduos 
tóxicos e explosivos do produto podem permanecer nos recipientes. Nunca jogue no esgoto. Usar com 
ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Utilizar os equipamentos de 
proteção individual indicados. 

 

• Orientações para manuseio seguro: 
local fresco e arejado. Não reutilizar a emb
área de manuseio do produto. Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção 
Individual. 

 

 

- Armazenamento 
 

• Medidas Técnicas Apropriadas 
Armazenar o produto em áreas fres
agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas.

 

• Condições de Armazenamento
 

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e bem ventiladas. Em recipientes fechados hermeticament
perigo de rebentamento por aumento de pressão. Abrir com muito cuidado os recipientes sob essas 
condições e deixar que se atenue a pressão por alguns instantes.

 

A evitar: Locais úmidos, descobertos e sem ventilação. Aquecimento acima de 40ºC.
 

• Produtos e Materiais Incompatíveis
inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão

 

espontânea e materiais radioativos. Reação exotérmica com aminas, 
formando CO2.  

• 
 

- Materiais Seguros para embalagem
 

• Recomendadas: Embalagens de alumínio ou plástico apropriado. 

• Inadequadas: Plásticos não resistentes a solventes orgânicos.
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Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigire
elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar 

faiscantes. Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas 
de segurança estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Prevenção de incêndio e explosão: Manter o recipiente fechado, longe do calor, de faíscas, lâmpadas
pilotos e atividades de solda e chama. Evitar o acúmulo de carga eletrostática no manuseio deste material, 

do os equipamentos durante a transferência do produto. É necessário proteção contra explosões.

Precauções para manuseio seguro: Evitar agitação ou aquecimento aberto para atmosfera, que podem
gerar vapores do produto. Os recipientes, mesmo que já tenham sido esvaziados, retêm resíduos e vapores 
do produto e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Não reutilizar os recipientes. Resíduos 
tóxicos e explosivos do produto podem permanecer nos recipientes. Nunca jogue no esgoto. Usar com 

uada. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Utilizar os equipamentos de 
 

Orientações para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o
local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem em recipientes plásticos. Não fumar, comer ou beber na 
área de manuseio do produto. Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção 

Medidas Técnicas Apropriadas: 
Armazenar o produto em áreas frescas, secas e arejadas, longe do calor, fontes de ignição, alimentos e 
agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas. 

Condições de Armazenamento: 

Áreas cobertas, frescas, secas e bem ventiladas. Em recipientes fechados hermeticament
perigo de rebentamento por aumento de pressão. Abrir com muito cuidado os recipientes sob essas 
condições e deixar que se atenue a pressão por alguns instantes. 

Locais úmidos, descobertos e sem ventilação. Aquecimento acima de 40ºC.

e Materiais Incompatíveis: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases
inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão
espontânea e materiais radioativos. Reação exotérmica com aminas, álcoois e bases. Reage com água 

Materiais Seguros para embalagem 

Embalagens de alumínio ou plástico apropriado. 
: Plásticos não resistentes a solventes orgânicos. 
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Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem. Todos os 
elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar 

faiscantes. Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas 
mentos de proteção individual indicados. 

: Manter o recipiente fechado, longe do calor, de faíscas, lâmpadas-
pilotos e atividades de solda e chama. Evitar o acúmulo de carga eletrostática no manuseio deste material, 

do os equipamentos durante a transferência do produto. É necessário proteção contra explosões. 

: Evitar agitação ou aquecimento aberto para atmosfera, que podem 
sido esvaziados, retêm resíduos e vapores 

do produto e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Não reutilizar os recipientes. Resíduos 
tóxicos e explosivos do produto podem permanecer nos recipientes. Nunca jogue no esgoto. Usar com 

uada. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Utilizar os equipamentos de 

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto em 
alagem em recipientes plásticos. Não fumar, comer ou beber na 

área de manuseio do produto. Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção 

cas, secas e arejadas, longe do calor, fontes de ignição, alimentos e 

Áreas cobertas, frescas, secas e bem ventiladas. Em recipientes fechados hermeticamente, 
perigo de rebentamento por aumento de pressão. Abrir com muito cuidado os recipientes sob essas 

Locais úmidos, descobertos e sem ventilação. Aquecimento acima de 40ºC. 

: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases 
inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão 

álcoois e bases. Reage com água 
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8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 

• Medidas de controle de engenharia
pontos de emissão para manter abaixo dos limites de exposição os níveis de contaminantes transportados 
pelo ar. Monitoramento periódico da concentração dos vapores nas áreas de utilização.

 

 

• Procedimentos recomendados para monitoram
 

Norma regulamentadora nº.  15 do Ministério do
 

Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH ou ACGIH.

 

• Equipamentos de proteção individual apropriado
 

Proteção respiratória: Máscara semi
concentrações de até 250 ppm, máscara facial inteira com suprimento de ar e pressão positiva para 
concentrações acima de 250 ppm ou quando a concentração for desconhecida (emergência).

 

• Proteção das mãos: Luvas de borra

 

• Proteção Ocular: Óculos de segurança para produtos químicos de ampla visão.

 

• Proteção pele e corpo: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com condições de
trabalho. 

 

• Medidas de Higiene: Em caso de emergência utilizar ducha e lava
trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. 
Depois do manuseio, lavar as mãos com água e sabão. Lave as roupas ante
ventilação adequada. 

 
 
 

 

9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
 

 

“As propriedades físico-químicas descritas abaixo se referem aos resultados usuais de nosso produto, podendo

haver variação dos mesmos de amostra para amostra, o qu

acompanham cada lote do produto” 
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8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: Ventilação geral do ambiente e também exa
pontos de emissão para manter abaixo dos limites de exposição os níveis de contaminantes transportados 
pelo ar. Monitoramento periódico da concentração dos vapores nas áreas de utilização.

Procedimentos recomendados para monitoramento: 

Norma regulamentadora nº.  15 do Ministério do 

Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH ou ACGIH.

Equipamentos de proteção individual apropriado: 
Proteção respiratória: Máscara semi-facial ou facial inteira com filtro contra vapores orgânicos para 
concentrações de até 250 ppm, máscara facial inteira com suprimento de ar e pressão positiva para 
concentrações acima de 250 ppm ou quando a concentração for desconhecida (emergência).

: Luvas de borracha Látex/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.

: Óculos de segurança para produtos químicos de ampla visão. 

: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com condições de

: Em caso de emergência utilizar ducha e lava-olhos. Manter limpo local de
trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. 
Depois do manuseio, lavar as mãos com água e sabão. Lave as roupas antes de reutilizá

QUÍMICAS 

químicas descritas abaixo se referem aos resultados usuais de nosso produto, podendo

haver variação dos mesmos de amostra para amostra, o que é demonstrado nos laudos técnicos que 
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: Ventilação geral do ambiente e também exaustores localizados nos 
pontos de emissão para manter abaixo dos limites de exposição os níveis de contaminantes transportados 
pelo ar. Monitoramento periódico da concentração dos vapores nas áreas de utilização. 

Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH ou ACGIH. 

filtro contra vapores orgânicos para 
concentrações de até 250 ppm, máscara facial inteira com suprimento de ar e pressão positiva para 
concentrações acima de 250 ppm ou quando a concentração for desconhecida (emergência). 

cha Látex/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos. 

: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com condições de 

olhos. Manter limpo local de 
trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. 

s de reutilizá-las. Utilizar 

químicas descritas abaixo se referem aos resultados usuais de nosso produto, podendo 
e é demonstrado nos laudos técnicos que 
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• Estado Físico: Líquido Viscoso
 

• Cor: Incolor 
 

• Odor: Característico 
 

• Densidade: 0.870 a ,920 g/cm³
 

• PH: Não aplicável. 
 

• Ponto De Ebulição Dos Solventes: Acima de 66ºC.
 

• Ponto De Congelamento Dos Solventes: Abaixo de 
 

• Ponto De Fulgor: Acima de 18ºC Vaso Fecha 

• Taxa De Evaporação: Não Disponível
 

• Temperatura De Autoignição: > 420ºC
 

• LIMITES de Explosividade Superior/Inferior: 11,5 / 1,1 %
 

• Pressão de Vapor: Não Disponível
 

• Densidade De Vapor: Não Disponível
 

• Temperatura De Decomposição: Não Disponível
 

 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.
 

Reações Perigosas: Reações exotérmicas com aminas, álcoois e bases. Reage com água formando CO
 

Condições a evitar: Temperaturas elevadas, con
recipientes fechados, perigo de rebentamento por aumento da pressão.

 

Materiais ou substâncias incompatíveis
 

Produtos perigosos da decomposição
 

 

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição. 
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda
toxicidade dos ingredientes. 

 

Efeitos Locais  
Inalação: Irritante ao trato respiratório superior. 
Contato com a pele: Levemente irritante para a pele e mucosas. 
Contato com os olhos: Irritante na forma líquida como em vapor, podendo causar lesões severas.
 

Toxidade Crônica  
Inalação: Pode causar sonolência, vertigens, dor de cabeça e irritação das vias aéreas superiores. Risco de
sensibilização em caso de ação repetida de aerossóis ou vapores do produto sobre os órgãos respiratórios.

 

Contato com a pele: O contato prolong
rachaduras, facilitando o desenvolvimento de infecções secundárias.
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sico: Líquido Viscoso 

Densidade: 0.870 a ,920 g/cm³ 

Ponto De Ebulição Dos Solventes: Acima de 66ºC. 
Ponto De Congelamento Dos Solventes: Abaixo de -45,0ºC 

Ponto De Fulgor: Acima de 18ºC Vaso Fechado. 
Taxa De Evaporação: Não Disponível 
Temperatura De Autoignição: > 420ºC 

LIMITES de Explosividade Superior/Inferior: 11,5 / 1,1 % 

Pressão de Vapor: Não Disponível 
Densidade De Vapor: Não Disponível 
Temperatura De Decomposição: Não Disponível 

 

: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 

: Reações exotérmicas com aminas, álcoois e bases. Reage com água formando CO

: Temperaturas elevadas, contato com agentes oxidantes, fontes de calor e ignição. Em
recipientes fechados, perigo de rebentamento por aumento da pressão. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Aminas, álcoois, bases e materiais oxidantes.

Produtos perigosos da decomposição: Produz gases nocivos como CO, CO2 e Nox. 

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição. 
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que seja observada a 

: Irritante ao trato respiratório superior. 
Levemente irritante para a pele e mucosas. 

: Irritante na forma líquida como em vapor, podendo causar lesões severas.

Pode causar sonolência, vertigens, dor de cabeça e irritação das vias aéreas superiores. Risco de
sensibilização em caso de ação repetida de aerossóis ou vapores do produto sobre os órgãos respiratórios.

: O contato prolongado pode causar desengorduramento da pele, podendo levar à dermatite e
rachaduras, facilitando o desenvolvimento de infecções secundárias. 
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: Reações exotérmicas com aminas, álcoois e bases. Reage com água formando CO2. 

tato com agentes oxidantes, fontes de calor e ignição. Em 

: Aminas, álcoois, bases e materiais oxidantes. 

se que seja observada a 

: Irritante na forma líquida como em vapor, podendo causar lesões severas. 

Pode causar sonolência, vertigens, dor de cabeça e irritação das vias aéreas superiores. Risco de 
sensibilização em caso de ação repetida de aerossóis ou vapores do produto sobre os órgãos respiratórios. 

ado pode causar desengorduramento da pele, podendo levar à dermatite e 
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12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

• Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências
locais. 

 

• Efeitos sobre organismos aquáticos
qualidades indesejáveis à água prejudicando seu uso.

 

• Efeitos sobre organismos do solo
águas do lençol freático. 

 
 

 

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E D
 

Métodos de tratamento e disposição
 

• Produto: Decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não
descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.

 

• Restos de produtos: Resíduos que não serão mais u
legislação local vigente. 

 

• Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada. No tratamento e disposição do produto;
seus restos e de embalagens usadas; deve

 
 

 

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
 

Regulamentações Nacionais e Internacionais:

 

• Terrestre: Número ONU: 1133 Classe de Risco: 3 Número de Risco: 33
o Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS.

 

• Marítimo: Número ONU: 1133 Clas
o Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS.

 

• Aéreo: Número ONU: 1133 Classe de Risco: 3 Número de Risco: 33
o Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS

 
 

 

15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
 

Regulamentações: 
 
O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei nº 96.044 de 18/05/88 e pela 
Portaria nº 204 DE 20/05/97 do Ministério dos Transportes.

 

FISPQ elaborada segundo a norma ABNT N
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: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais 

Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é considerado poluente hídrico. Pode transmitir
qualidades indesejáveis à água prejudicando seu uso. 

Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento e disposição 

: Decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não
descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais. 

Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme

: A embalagem não deve ser reutilizada. No tratamento e disposição do produto;
seus restos e de embalagens usadas; deve-se atentar para a legislação local, estadual e nac

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais: 

: Número ONU: 1133 Classe de Risco: 3 Número de Risco: 33 

Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS. 

: Número ONU: 1133 Classe de Risco: 3 Número de Risco: 33 E em S : F
Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS. 

: Número ONU: 1133 Classe de Risco: 3 Número de Risco: 33 

Grupo de Embalagem: II Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS 

FORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei nº 96.044 de 18/05/88 e pela 
Portaria nº 204 DE 20/05/97 do Ministério dos Transportes. 

FISPQ elaborada segundo a norma ABNT NBR14725 
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dos órgãos ambientais 

poluente hídrico. Pode transmitir 

: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das 

: Decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não 

tilizados devem ser descartados conforme 

: A embalagem não deve ser reutilizada. No tratamento e disposição do produto; de 
se atentar para a legislação local, estadual e nacional. 

 

se de Risco: 3 Número de Risco: 33 E em S : F-E/S-D 

 

O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei nº 96.044 de 18/05/88 e pela 
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16 OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

 

Legendas 
 

 

LEGENDA 

R10 

  
R11 

  

 Nocivo por inalação
R20  

  

R21 Nocivo por co
 

  

R22 Nocivo por ingestão
  

R23 Tóxico por inalação.
  
  

  

  

 Irritante para os olhos 

R36 
 

 
  

  

  

  

R37 Irritante para as
 

  

  

  

R38 Irritante para a pele.
  

 Risco de lesões ocul
R41 

  

 

R43 sensibilização em contato
 

  

 Risco de efeitos graves
R48 para a saúde em caso de

 exposição p
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SIGNIFICADO LEGENDA SIGN

Inflamável S15 Conservar  longe do calor

  
Muito inflamável S16 Conservar longe de fontes

 de ignição 
Nocivo por inalação  Evitar o contato com os

S25 

 Em caso de contato com
Nocivo por contato com a  os olhos lavar imediata e

pele S26 abundantemente em água
 e chamar um especialista

Nocivo por ingestão S37 Use lavas adequadas
  

Tóxico por inalação. S39 Usar proteção adequada
 para os olhos/face
  

 Em caso
 usar... (meios de extinção

Irritante para os olhos S43 a especificar pelo
fabricante. Se a água 

 aumentar os riscos 

 acrescentar "Não utilizar
 

 Em caso de acidente ou
Irritante para as vias S45 indisposição consultar

respiratórias.  imediatamente um médico
 (se possível mostrar
 rótulo do produto).
 Em caso de incêndio e/ou

Irritante para a pele. S41 explosão não respirar os
 

Risco de lesões oculares   

graves LT Limite de Tolerância
  

Pode causar   

sensibilização em contato TLV-TWA Média ponderada no
com a pele  

  

Risco de efeitos graves   

para a saúde em caso de ABNT Associação Brasileira de
exposição prolongada.  Normas Técnicas
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SIGNIFICADO 
 

Conservar  longe do calor 
 

 

Conservar longe de fontes 
 

de ignição - Não fumar. 
 

Evitar o contato com os 
 

olhos. 
 

Em caso de contato com 
 

os olhos lavar imediata e 
 

abundantemente em água 
 

e chamar um especialista 
 

Use lavas adequadas 
 

 

Usar proteção adequada 
 

para os olhos/face 
 

 

Em caso de incêndio 
 

usar... (meios de extinção 
 

a especificar pelo 
 

fabricante. Se a água  

 

aumentar os riscos  

 

acrescentar "Não utilizar 
 

água"). 
 

Em caso de acidente ou 
 

indisposição consultar 
 

imediatamente um médico 
 

(se possível mostrar-lhe o 
 

rótulo do produto). 
 

Em caso de incêndio e/ou 
 

explosão não respirar os 
 

fumos. 
 

 

Limite de Tolerância 
 

 

 

Média ponderada no 
 

tempo 
 

 

 

Associação Brasileira de 
 

Normas Técnicas 
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Informações Complementares: 
 

Estes dados são indicados em boa fé como valores típicos encontrados na literatura e não como 
especificação do produto, que é objeto de documento específico. Desta forma, não se dá nenhuma garantia, 
implícita ou explícita, quanto à acurácia e atualização das informaçõ
com o estado-da-arte quando da elaboração deste documento. Os procedimentos de manuseio recomendados 
devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador deve rever estas recomendações no contexto 
específico do uso que deseja fazer do produto. A PISAFIX ADESIVOS E SELANTES mantém um departamento 
técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha.

 
A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido à interdependência de informações distribuídas em 

seções diferentes. 

 

Produto Fabricado por CNPJ 15.265.287/0001 
Químico Responsável CRQ/13

 
 
 
 

 

“É proibida a venda deste produto para menor
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são indicados em boa fé como valores típicos encontrados na literatura e não como 
especificação do produto, que é objeto de documento específico. Desta forma, não se dá nenhuma garantia, 
implícita ou explícita, quanto à acurácia e atualização das informações aqui prestadas, sendo estas consistentes 

arte quando da elaboração deste documento. Os procedimentos de manuseio recomendados 
devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador deve rever estas recomendações no contexto 

co do uso que deseja fazer do produto. A PISAFIX ADESIVOS E SELANTES mantém um departamento 
técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha.

A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido à interdependência de informações distribuídas em 

Produto Fabricado por CNPJ 15.265.287/0001-59 

Químico Responsável CRQ/13ª Região 13302981 

“É proibida a venda deste produto para menores de 18 anos
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são indicados em boa fé como valores típicos encontrados na literatura e não como 
especificação do produto, que é objeto de documento específico. Desta forma, não se dá nenhuma garantia, 

es aqui prestadas, sendo estas consistentes 
arte quando da elaboração deste documento. Os procedimentos de manuseio recomendados 

devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador deve rever estas recomendações no contexto 
co do uso que deseja fazer do produto. A PISAFIX ADESIVOS E SELANTES mantém um departamento 

técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha. 

A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido à interdependência de informações distribuídas em 


