Ficha de Informações
de Segurança
de Produtos Químicos

CONCRECOR
ES PU FLEX

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

Nome do Produto: CONCRECOR ES PU FLEX – Mastique flexível
Fornecedor: Concrecor Revestimentos Industriais Ltda.
Av Eng Juarez de Siqueira Britto Wanderley, 380 – Jd Vale do Sol
CEP: 12.238-565 São José dos Campos - SP
e-mail: concrecor@concrecor.com.br
Fone: (12) 3929-7960
Telefone de emergência: (12) 3929-7960

2.

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS IGREDIENTES:

FRASE PADRÃO: “Este produto químico é um preparado”
NOME QUÍMICO

CAS Nº

CONCENTRAÇÃO
%

FRASES R

Polímero Híbrido

ND

20 a 40

ND

Dióxido de titânio

2855-13-2

1a3

Carbonato de Cálcio

471-34-1

3a5

21/22-34-4352/53
R 36/37/38

Calcita Micronizada

471-34-1

50 a 80

R 42/43/49

Sílica Pirogenica

112945-52-5

0,1 a 0,3

ND

Aditivos

ND

1a2

ND

Sinônimo: Selador flexível.

3.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

Classificação da substância ou mistura: Este produto não é uma formulação perigosa no
sentido indicado pela directiva 1999/45/CE.
Elementos do rótulo: Rotulagem (67/548/CEE, 1999/45/CE).
Outros perigos:
O produto hidrolisa-se com a formação de metanol (n.º CAS 67-56-1). O metanol é venenoso
quando inalado, ingerido ou em contato com a pele, provoca danos irreversíveis se inalado, ao
entrar em contato com a pele ou por ingestão, e é facilmente inflamável. Perigo de irritação na
pele.
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MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Indicações gerais: Consultar o médico em caso de acidente ou sensação de mal-estar (se
possível mostrar o rótulo).
Após inalação: Providenciar ar fresco.
Após o contato com a pele: Lavar com muita água ou água e sabão. Em caso de alterações
cutâneas ou desconforto evidente, procurar orientação médica (se possível, mostrar o rótulo
ou a ficha de dados de segurança do produto ao médico).
Após o contato com os olhos: Lavar imediatamente com muita água. Em caso de irritação
prolongada, consultar o médico.
Após engolir: Dê diversas porções de água para beber. Não provocar vômitos.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Informações relevantes encontram-se em outras partes desta secção.
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não há informações disponíveis.

5.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:

Meios de extinção apropriados: nuvem de água , pó para extinção de incêndios, espuma
resistente a álcool , Dióxido de carbono e areia .
Meios de extinção que não devem ser utilizados por medidas de segurança: spray de água, jato
de água.
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: gases nitrosos.
Equipamento de proteção especial para o combate de incêndios: Utilizar um aparelho de
proteção da respiração independente do ar do ambiente.

6.

MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO:

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Vestir
equipamento de proteção pessoal. Manter afastadas pessoas desprotegidas. Evitar o contato
com o olhos e com a pele. Evitar a inalação de névoas e vapores.
Precauções a nível ambiental: Não deixar chegar às águas, aos esgotos e ao solo. Conter o
líquido derramado com o material apropriado (por exemplo, terra).
Reter água poluída/água de apagar incêndios. Remoção em recipientes determinados e
marcados.
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Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Não lavar com água. No caso de pequenas
quantidades: Apanhar com um material absorvente de líquidos, por exemplo, terra
diatomácea e remover devidamente. Limitar quantidades maiores, tirar por meio de uma
bomba para recipientes adequados. Suprimir os eventuais sedimentos residuais que se
desprendam com sabão ou outro produto de limpeza biodegradável. Aspirar os vapores.
Remissão para outras secções: Considerar informações relevantes em outras secções. Isto se
aplica particularmente para informações sobre equipamento pessoal de proteção e
eliminação.

7.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

Manuseio:
Precauções para manuseio seguro: Providenciar uma boa ventilação. Manter afastado de
substâncias incompatíveis segundo ponto 10.
Precauções proteção contra fogo e explosão: O produto pode cindir metanol. Em espaços
fechados, os vapores podem formar misturas com ar, as quais podem causar explosões em
presença de fontes de ignição, mesmo em containers vazios usados e não limpos. Manter
longe de fontes de ignição e não fumar. Tomar medidas contra cargas eletrostática.
Armazenamento:
Exigências para os armazéns e recipientes: Assegurar-se de não haver possibilidade de
penetração no solo.
Indicações de compatibilidade para armazenamento: Não aplicável.
Informações suplementares em relação às condições de armazenamento: Proteger contra
umidade. Armazenar somente na embalagem original. Manter a embalagem bem fechada e
guardar em local fresco e bem ventilado.
Utilizações finais específicas: Não há informações disponíveis.

8.

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Medidas gerais de proteção e higiene: Evitar o contato com os olhos e com a pele. Não respirar
gases/vapores/aerossóis. Não ingerir alimentos e bebidas nem fumar durante o manuseio.
Lavar as mãos após o trabalho e antes de comer.
Equipamento de proteção individual:
Proteção respiratória: Numa exposição prolongada ou forte: Máscara de gás filtro AX.
Proteção para as mãos: Luvas de proteção de borracha butílica (0,5 mm) . O uso de luvas é
apropriado para utilizações de até 480 min. A seleção de luvas apropriadas não depende
apenas do material, mas também de outras características de qualidade, que podem variar de
acordo com o fabricante. Observe, por favor, as informações do fornecedor de luvas em
relação a permeabilidade e ao tempo de ruptura.
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Proteção para os olhos: Óculos de segurança
Proteção para a pele: Proceder à limpeza da pele depois do trabalho concluído.
Exposição para o meio ambiente limitada e controlada
Não deixar chegar às águas e ao solo.
Indicações suplementares para a configuração e medidas técnicas
Observar as informações no item 7.

9.

PROPRIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS:

Estado Físico: Líquido
Forma: Fluída
Cor: Amarelado
Odor: Característico
PH: não aplicável
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de
estado físico:
Ponto/intervalo de fusão: Não aplicável
Ponto/intervalo de ebulição: Não aplicável
Ponto de fulgor: 140ºC (ISSO 2719)
Temperatura de inflamação: 370 ºC (EN 14522)
Limites de explosividades:
Valor limite de explosão mínimo: Não determinado
Pressão do vapor: Não determinado
Densidade: 0,97 g/cm³ no(a) 25 ºC, no(a) 1013 hPa
Solubilidade na água: Insolúvel no(a) 25 ºC
Viscosidade (dinâmica): 800 mPa no(a) 25 ºC (BROOKFIELD)

10.

ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Reatividade; Estabilidade química; Possibilidade de reações perigosas:
Se estocado e manuseado de acordo com as práticas industriais apropriadas, reações perigosas
não são conhecidas.
Informações relevantes encontram-se eventualmente em outras partes desta seção.
Condições a evitar: umidade.
Materiais incompatíveis: Reage com água . A reação causa a formação de: metanol.
Produtos de decomposição perigosos: Sob o efeito de umidade atmosférica, água e agentes
proteiformes: metanol .
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INFORMAÇÕES TÓXICOLOGICAS:

Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Corrosão/irritação cutânea
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Lesões oculares graves/irritação ocular
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Sensibilização das vias respiratórias / pele
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Mutagenicidade em células germinativas
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Carcinogenicidade
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Toxicidade reprodutiva
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única)
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto com um todo.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida)
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Perigo de aspiração
Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para
o produto como um todo.
Indicações toxicológicas suplementares
Contaminação/Produto de hidrólise: De acordo com a literatura técnica, O metanol (67-56-1) é
desengordurante para a pele e irritante para a mucosa. Tem efeitos narcóticos até o estado de
coma ou morte. Risco de reabsorção da epiderme. Em caso de exposição mais prolongada, há
o risco de perturbações cardíacas, dos rins, do fígado e nervos ópticos (cegueira).
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INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Toxicidade
Avaliação: Segundo conhecimentos atuais não se esperam toxicidade.
Persistência e degradabilidade
Avaliação: Quantidade de silicone: Não é facilmente biodegradável. O produto da hidrólise
(metanol) é facilmente biodegradável. Eliminação por adsorção em lodo ativado.
Potencial de bioacumulação
Avaliação: Dados não conhecidos.
Mobilidade no solo
Avaliação: Dados não conhecidos.

Outros efeitos adversos
Nenhum conhecido.

13.

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Métodos de tratamento de resíduos
Produto
Recomendação: Eliminação regular através da incineração em incineradoras para resíduos
especiais. Observar as regulamentações locais.
Embalagens usadas
Recomendação: As embalagens devem ser esvaziadas por completo (sem gotejamento, sem
restos de pó e espatuladas cuidadosamente). As embalagens podem ser reutilizadas,
respeitando as regulamentações locais/ nacionais válidas.

14.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

Número ONU; Designação oficial de transporte da ONU; Classes de perigo para efeitos de
transporte; Grupo de embalagem
Estrada ADR:
Valorização: Material não perigoso
Ferroviário RID:
Valorização: Material não perigoso
Transporte marítimo Código IMDG:
Valorização: Material não perigoso
Transporte aéreo ICAO-TI/IATA-DGR:
Valorização: Material não perigoso
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Perigos para o ambiente: Não
Precauções especiais para o utilizador: Considerar informações relevantes em outras secções.
Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e Código
IBC.
Não há intenção de realizar transporte a granel em navios-tanque.

15.

REGULAMENTAÇÃO:

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente:
As normas nacionais e locais devem ser respeitadas. Informações sobre a rotulagem
encontram-se no capítulo 2 deste documento.
Outros regulamentos internacionais
Detalhes para o estado de registro internacional: Enumerado nos ou em consonância com os
seguintes inventários:
EINECS - Europa
ELINCS - Europa
TSCA – USA

16.

DECLARAÇÃO:

Os dados acima descrevem apenas os cuidados de segurança do(s) produto(s)e baseiam-se nos
conhecimentos mais atuais. Eles não são nenhuma garantia de características dos produto(s)
descrito(s) no sentido de representarem garantia legais. As propriedades do(s) produto(s)
podem ser encontradas nas respectivas literaturas.

Data: 03/2013.
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