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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
 

Nome do produto: SILIKRONA 

 

Código interno: SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE KRONA
 

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: Preparado 

 

Natureza química: São compostos semi
o Oxigênio. 

 

 

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo
 

Nome 

 

Destilados(petróleo), naftênicos leves tratados com
hidrogênio 

 

Nafta ( petróleo), pesada tratada com 
nafta dessulfurada

 

Etiltriacetoxisilano 

 

Metiltriacetoxissilano
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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 

Código interno: SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE KRONA 

Empresa: Krona Tubos e Conexões S.A. 

Bairro: 

Estado: Santa Catarina CEP: 89237

15.265.287/0001-59 

E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

São compostos semi-orgânicos com o Silício na cadeia principal, combinado principalmente

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo 

N° do CAS

 

Destilados(petróleo), naftênicos leves tratados com 64742-53-6
 

 

Nafta ( petróleo), pesada tratada com hidrogênio,  

 64742-48-9
 

 17689-77-9

 

Metiltriacetoxissilano 4253-34-3
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Bairro: Vila Nova 

89237-720 

principal, combinado principalmente com 

N° do CAS 

6 

9 

9 

3 
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3 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

 

- Perigos Mais Importantes: 
 

Há Formação de ácido de acético quando em contato com a água ou umidade do ar. 
Providenciar ventilação adequada para controlar a exposição de com orientação 
OSHA (PEL: TWA 10 ppm e ACGIH TLV: TWA 10 ppm, STEL 15 ppm).

 

 

Efeitos adversos à saúde humana: 
 

Ingestão: Baixo risco se ingerido durante uso normal.
 

Olhos: Em contato direto com os olhos poderá causar irritação moderada.
 

Pele: Uma única e curta exposição 9 menos de 24 horas) pode causar irritação. Contato repetido e prolongado ( de
24 a 48 horas) pode causar irritação moderada.
 

Inalação: Pode causar irritação leve das vias respiratórias. A super exposição por inalação poderá causar
sonolência, tontura e perda de coordenação.
 

 

 

 

Pictograma Apropriado para Rotulagem:
 

 

 

 

 

 

 

• Inalação: Remover a vítima para local fresco e ventilado. Se a respiração for irregular ou parar,
técnica de respiração assistida. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver 
inconsciente. Procurar atendimento médico.

 

• Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, e em seguida lavar com água corrente limpa e
Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

 

• Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê
limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as 
direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

 

• Ingestão:NÃO provoque vômito. Procure o serviço de saúd
 

• Ações devem ser evitadas:Manter contato direto do produto sobre a pele.
 

• Notas para o médico:  Tratamento sintomático.
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acético quando em contato com a água ou umidade do ar. 
Providenciar ventilação adequada para controlar a exposição de com orientação 
OSHA (PEL: TWA 10 ppm e ACGIH TLV: TWA 10 ppm, STEL 15 ppm). 

ingerido durante uso normal. 

Em contato direto com os olhos poderá causar irritação moderada. 

Uma única e curta exposição 9 menos de 24 horas) pode causar irritação. Contato repetido e prolongado ( de
moderada. 

Pode causar irritação leve das vias respiratórias. A super exposição por inalação poderá causar
sonolência, tontura e perda de coordenação. 

Pictograma Apropriado para Rotulagem: Irritante das vias respiratórias. 

Remover a vítima para local fresco e ventilado. Se a respiração for irregular ou parar,
técnica de respiração assistida. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver 
inconsciente. Procurar atendimento médico. 

Remover roupas contaminadas, e em seguida lavar com água corrente limpa e
Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. 

Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água 
limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as 
direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

NÃO provoque vômito. Procure o serviço de saúde. 

Manter contato direto do produto sobre a pele. 

Notas para o médico:  Tratamento sintomático. 
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acético quando em contato com a água ou umidade do ar. 
Providenciar ventilação adequada para controlar a exposição de com orientação 

Uma única e curta exposição 9 menos de 24 horas) pode causar irritação. Contato repetido e prolongado ( de 

Pode causar irritação leve das vias respiratórias. A super exposição por inalação poderá causar 

Remover a vítima para local fresco e ventilado. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar 
técnica de respiração assistida. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver 

Remover roupas contaminadas, e em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. 

las. Lavar com água corrente 
limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as 
direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. 
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5 MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO
 
 
 

• Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, apagar com extintor de pó químico seco, 
espuma ou gás carbônico. 

 

• Perigos específicos: Produto não inflamável. Quando aquecido acima de 150°C libera vapores de 
formaldeído. 

 

• Meio impróprio para extinção: Jato de água.
 

 

 

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
 

 

• Precauções pessoais 
 

Prevenção da inalação, contato com a 

Evitar a inalação de vapores 

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. 

Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.
 

 

• Precauções ao meio ambiente: 

Para conter vazamentos utilize material absorvente, tipo arei
combustível. Evite que o produto entre em contato com o solo e/ou corpos d’água. Em caso de atingir as 
águas, solo ou canalizações, comunicar as autoridades responsáveis.

 

 

• Métodos de limpeza: 
 

Limpe a área apropriadamente, uma vez que alguns materiais de silicone podem ser escorregadios. A 
limpeza final requer o uso de vapor, solventes ou detergentes. Em caso de derramamentos pequenos, limpar 
com toalhas de papel e colocar em containers para disposição final
utilizar material absorvente inerte e colocar em containers lacrados, devidamente identificados, para 
posterior disposição final. Ventilar a área.

 

• Disposição:  

Para prevenir uma possível combustão espontânea, guarde os 
usados durante a limpeza em containers apropriados ou cobertos com água. Destinação final de acordo com 
a legislação local vigente. 

 

• Prevenção dos perigos secundários:
 

Embalagens não devem ser reutilizadas. As e
 

Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve
ventilação. 
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MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, apagar com extintor de pó químico seco, 

Produto não inflamável. Quando aquecido acima de 150°C libera vapores de 

Meio impróprio para extinção: Jato de água. 

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas:·. 

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. 
Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados. 

Precauções ao meio ambiente: 
Para conter vazamentos utilize material absorvente, tipo areia e serragem, que são materiais inertes e não 
combustível. Evite que o produto entre em contato com o solo e/ou corpos d’água. Em caso de atingir as 
águas, solo ou canalizações, comunicar as autoridades responsáveis. 

apropriadamente, uma vez que alguns materiais de silicone podem ser escorregadios. A 
limpeza final requer o uso de vapor, solventes ou detergentes. Em caso de derramamentos pequenos, limpar 
com toalhas de papel e colocar em containers para disposição final. Em caso de derramamentos grandes, 
utilizar material absorvente inerte e colocar em containers lacrados, devidamente identificados, para 
posterior disposição final. Ventilar a área. 

Para prevenir uma possível combustão espontânea, guarde os trapos, panos de limpeza, absorventes, etc, 
usados durante a limpeza em containers apropriados ou cobertos com água. Destinação final de acordo com 

Prevenção dos perigos secundários: 

Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e 
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Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, apagar com extintor de pó químico seco, 

Produto não inflamável. Quando aquecido acima de 150°C libera vapores de 

a e serragem, que são materiais inertes e não 
combustível. Evite que o produto entre em contato com o solo e/ou corpos d’água. Em caso de atingir as 

apropriadamente, uma vez que alguns materiais de silicone podem ser escorregadios. A 
limpeza final requer o uso de vapor, solventes ou detergentes. Em caso de derramamentos pequenos, limpar 

. Em caso de derramamentos grandes, 
utilizar material absorvente inerte e colocar em containers lacrados, devidamente identificados, para 

trapos, panos de limpeza, absorventes, etc, 
usados durante a limpeza em containers apropriados ou cobertos com água. Destinação final de acordo com 

mbalagens devem ser eliminadas adequadamente. 

se promover a exaustão e 
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7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

 

- Manuseio 

 

Prevenção exposição do trabalhador: 
 

 

• Manusear de acordo com as normas de 
 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados no item 8.
 

- Prevenção de  Incêndio e Explosão: 
 

• Ventilar adequadamente o local de trabalho.
 

• Vapores podem ser formados em locais fechados e misturar
presença de fontes de ignição. Portanto, manter longe de fontes de ignição.

 

• Não fumar. 
 

 

- Incompatibilidades:  
• Conservar longe de agentes oxidantes.

 

• Mantenha o recipiente fechado e armazenar afastado de água e umidade.
 

 

- Condições De Armazenamento:  
• Estocar em temperatura de 5 a 25°C em local fresco e ao abrigo da luz solar.

 

• Não reaproveitar as embalagens.
 

 

 

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
 

 

 

• Proteção dos olhos/face: Utilizar óculos de segurança.
 

• Proteção da pele 
polietileno ou polipropileno ou neoprene.

 

• Medidas Gerais: Evitar contato com os olhos e com pele. Não fumar, comer, nem beber 
durante o trabalho. Tirar imediatamente a roupa suja ou embebid
mãos antes de pausas e no final do trabalho.

 

 

 

 

 

 

. 
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Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. 

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados no item 8. 

Ventilar adequadamente o local de trabalho. 

Vapores podem ser formados em locais fechados e misturar-se com ar, conduzindo 
presença de fontes de ignição. Portanto, manter longe de fontes de ignição. 

Conservar longe de agentes oxidantes. 
Mantenha o recipiente fechado e armazenar afastado de água e umidade. 

 
Estocar em temperatura de 5 a 25°C em local fresco e ao abrigo da luz solar. 
Não reaproveitar as embalagens. 

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Proteção dos olhos/face: Utilizar óculos de segurança. 

Proteção da pele e mãos: Utilizar avental plástico, sapatos de segurança, luvas de 
polietileno ou polipropileno ou neoprene. 

Medidas Gerais: Evitar contato com os olhos e com pele. Não fumar, comer, nem beber 
durante o trabalho. Tirar imediatamente a roupa suja ou embebid
mãos antes de pausas e no final do trabalho. 
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se com ar, conduzindo a explosão na 

e mãos: Utilizar avental plástico, sapatos de segurança, luvas de 

Medidas Gerais: Evitar contato com os olhos e com pele. Não fumar, comer, nem beber 
durante o trabalho. Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida com produto. Lavar as 
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• Proteção preventiva através do uso de creme para pele.
 

• Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscara para vapores 
orgânicos. Manusear em local arejado e ventilado

 

• 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 ut

 

 

• 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. 
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 

acompanham cada lote do produto” 

 

• Aspecto: Pastoso incolor 
 

• Odor: Pungente, característicos do ácido acético.
 

• Solubilidade em água: praticamente insolúvel
 

 

 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

 

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

 

• Reações Perigosas: Não foram identificadas
 

• Condições a evitar: U m i d a d e
 

• Materiais ou substâncias incompatíveis
umidade pode ocorrer a cura do produto e a liberação de vapores de ácido acético.

 

• Produtos perigosos da decomposição
carbono (CO) e o dióxido de carbono (CO2).
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Proteção preventiva através do uso de creme para pele. 

Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscara para vapores 
orgânicos. Manusear em local arejado e ventilado 

engenharia: Ventilação geral do ambiente e também exaustores
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.

: 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 

Odor: Pungente, característicos do ácido acético. 

Solubilidade em água: praticamente insolúvel 

 

: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

: Não foram identificadas 

: U m i d a d e 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Oxidantes fortes pode causar reação. Quando exposto a água 
umidade pode ocorrer a cura do produto e a liberação de vapores de ácido acético.

Produtos perigosos da decomposição: Poderão surgir fumos tóxicos quando incinerado, o monóxido de
carbono (CO) e o dióxido de carbono (CO2). 
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Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscara para vapores 

: Ventilação geral do ambiente e também exaustores localizados nos 
pontos de emissão para manter abaixo dos limites de exposição os níveis de contaminantes transportados 

ilização. 

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

Lave as roupas antes de reutilizá-las. Utilizar 

químicas descritas abaixo se referem aos resultados usuais de nosso produto, podendo 
para amostra, o que é demonstrado nos laudos técnicos que 

: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 

: Oxidantes fortes pode causar reação. Quando exposto a água e 
umidade pode ocorrer a cura do produto e a liberação de vapores de ácido acético. 

: Poderão surgir fumos tóxicos quando incinerado, o monóxido de 
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11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
 

 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição.
 

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 
 

 

• Corrosão/irritação a pele: Produto de baixa toxicidade, não sendo facilmente absorvido pela pele.
 

• Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode causar irritação aos olhos.
 

• Sensibilização respiratória: O produto quando em contato 

quantidade de ácido acético, podendo causar irritações à pele e as mucosas.
 

• Ingestão: Produto considerado de baixa toxicidade.
 

 

 

 

 

 

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

 

• Ecotoxicidade: Não há dados que comprovem a toxicidade 

contato do produto com a água pode torná

de causar efeitos tóxicos à vida aquática.

 

• Persistência e Degradabilidade: N/A.
 

• Potencial Bioacumulativo: N/A 1
 

• Mobilidade No Solo: Evitar que vazamentos atinjam os cursos d’água, uma vez que é pouco solúvel.
 

• Outros Efeitos Adversos: Não há conhecimento de efeitos adversos.
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11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

de acordo com as diferentes vias de exposição. 

: Irritante ao trato respiratório superior. 

Levemente irritante para a pele e mucosas. 

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

Corrosão/irritação a pele: Produto de baixa toxicidade, não sendo facilmente absorvido pela pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode causar irritação aos olhos. 

Sensibilização respiratória: O produto quando em contato com a umidade libera uma pequena 

quantidade de ácido acético, podendo causar irritações à pele e as mucosas. 

Ingestão: Produto considerado de baixa toxicidade. 

Ecotoxicidade: Não há dados que comprovem a toxicidade aos organismos aquáticos. No entanto, o 

contato do produto com a água pode torná-la levemente poluente, prejudicando desta forma seu uso, além 

de causar efeitos tóxicos à vida aquática. 

Persistência e Degradabilidade: N/A. 

Potencial Bioacumulativo: N/A 12.4 

Mobilidade No Solo: Evitar que vazamentos atinjam os cursos d’água, uma vez que é pouco solúvel.

Outros Efeitos Adversos: Não há conhecimento de efeitos adversos. 
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causar lesões severas. 

Corrosão/irritação a pele: Produto de baixa toxicidade, não sendo facilmente absorvido pela pele. 

com a umidade libera uma pequena 

aos organismos aquáticos. No entanto, o 

la levemente poluente, prejudicando desta forma seu uso, além 

Mobilidade No Solo: Evitar que vazamentos atinjam os cursos d’água, uma vez que é pouco solúvel. 
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13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
 

 

Métodos de tratamento e disposição
 

• Produto: Decomposição térmica ou
descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.

 

• Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme
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 Inter
 

TERRESTRE – HIDROVIÁRIO – AÉREO
 

• Número ONU: Sem restrição 
 

• Nome apropriado para embarque: Sem restrição
 

• Classe de risco: Sem restrição 
 

• Número de risco: Sem restrição 

• Grupo de embalagem: Sem restrição
 

 

 

15 INFORMAÇÕES 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
 

 

16 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

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
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 recomend
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, 
 

seções diferentes. 
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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 nacional

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais: 

AÉREO 

Nome apropriado para embarque: Sem restrição 

 

Número de risco: Sem restrição 

Grupo de embalagem: Sem restrição 

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 

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 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 recomend
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

Produto Fabricado por CNPJ 15.265.287/0001-59 Químico Responsável CRQ/13R 

PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ 

PRODUTO: SILIKRONA Adesivo de Silicone 

Código / Revisão: FISPQ 003 / 03 

16/02/2016 

aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não 

Resíduos que não serão mais utilizados 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. 

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

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, 

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 
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. 

devido à interdependência de informações distribuídas em 
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