
 

1. Identificação 

                                                                                                                                                

Nome da substância ou mistura (nome comercial): Desmoldante TecGlaze-N 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Desmoldagem de peça em fiberglass 
Código interno de identificação da substância ou mistura: 0000403 
Nome da Empresa: Assunção Distribuidora Ltda 
Endereço: BR-101, Km 13, Bloco A 
Complemento: Distrito Industrial - Alhandra – PB 
Telefone para contato: 083-3533-1802 
Telefone para emergências: SUATRANS COTEC  0800 70 71 767/0800 17 20 20/0800 70 77 022 
                                                                                                                                                
2. Identificação de perigos 

                                                                                                                                                

Classificação da substância ou mistura: Sólidos inflamáveis: Categoria 2 - Lesões oculares graves/irritação

ocular: Categoria 2A - Perigo por aspiração: Categoria 1 - Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 2

- Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 2  
 
Elementos de rotulagem do GHS 

 
Palavra de advertência: Perigo 
Frase(s) de perigo: H228 - Sólido inflamável . H319 - Provoca irritação ocular grave . H304 - Pode ser fatal se

ingerido e penetrar nas vias respiratórias . H401 - Tóxico para os organismos aquáticos . H411 - Tóxico para os

organismos aquáticos, com efeitos prolongados . 
Frase(s) de precaução:  
									• Geral: Não apropriadas

									• Prevenção: P210 - Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não

fume., P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial., P273 -

Evite a liberação para o meio ambiente.

									• Resposta à emergência: P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico, P331 - NÃO provoque vômito.

									• Armazenamento: P405 - Armazene em local fechado à chave.

									• Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em acordo com a legislação vigente

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Causa irritação do estômago e intestino com

náuseas e vômitos 
Outras informações: Não disponível 
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3. Composição e informações sobre os ingredientes 

                                                                                                                                                

Tipo de produto: Mistura 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

                                                                                                                                                
4. Medidas de primeiros socorros 

                                                                                                                                                

Medidas de primeiros socorros 
			• Inalação: Retirar a vítima para um local arejado, tentando mantê-lo calmo e consultar um médico

			• Contato com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar meticulosamente com água e sabão

			• Contato com os olhos: Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente, pelo menos por 15

minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

			• Ingestão: Lavar imediatamente a boca com água e posteriormente beber muita água, procurar

assistência médica. Não induzir ao vômito

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Náuseas e vômitos se ingerido 
Notas para o médico: Tratamento sintomático 
                                                                                                                                                
5. Medidas de combate a incêndio 

                                                                                                                                                

Meios de extinção apropriados: Pó químico, CO2 ou neblina d’água 
Meios de extinção inadequados: NÃO USAR JATO D’ÁGUA 
Perigos específicos da substância ou mistura:  Jogar água para prevenir a re-ignição 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar vestimenta completa para extinção de

incêndios e de proteção respiratória (SCBA) 
                                                                                                                                                
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

                                                                                                                                                

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
			• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Utilizar roupa e equipamentos de

proteção individual, como descrito na Seção 8.

			• Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar roupa e equipamentos de proteção individual,

como descrito na Seção 8.

 
Precauções ao meio ambiente: Não permitir que o produto entre em cursos d’água, no sistema da rede
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Nome químico comum ou técnico Nº CAS Concentração ou faixa de
concentração (%)

Ceras de parafina 8015-86-9 50
Hidrocarbonetos alifáticos 64742-88-7 50



 

pública de água e esgotos e no solo 

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Recolher e armazenar em recipientes de latão ou

polietileno, limpos para posterior descarte 
Isolamento da área: Manter afastadas pessoas não autorizadas 
Métodos e materiais para a limpeza: Recolher o produto com uma pá limpa 
                                                                                                                                                
7. Manuseio e armazenamento 

                                                                                                                                                

Precauções para manuseio seguro 
			• Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI’s indicados, utilizar equipamentos conforme

classificação da área, evitar contato com a pele, olhos e roupas

			• Prevenção de incêndio e explosão: Manter afastadas fontes de ignição e calor

			• Precauções e orientações para o manuseio seguro: Evitar em absoluto que atinja os olhos e a pele

			• Medidas de higiene

															• Apropriadas: No ambiente de trabalho não coma, não beba, não fume ou consuma qualquer

medicamento. Lave sempre as mãos. No final do expediente, tome banho e troque as roupas que

foram utilizadas. Não use roupas contaminadas em casa. Observar os cuidados indicados para o

manuseio de produtos químicos. Mantenha o produto afastado de gêneros alimentícios

															• Inapropriadas: Não aplicável

 
Condições de armazenamento seguro 
			• Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, longe de fontes de calor, chama e

ignição

			• Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Evitar fontes de calor e

de ignição

			• Materiais para embalagem

															• Recomendados: Não disponível

															• Inadequados: Não disponível

 
Outras informações:  Classe de estocagem: SOLIDO INFLAMÁVEL N.E 
 
                                                                                                                                                
8. Controle de exposição e proteção individual 

                                                                                                                                                

Parâmetros de controle 
			• Limites de exposição ocupacional: Não disponível

			• Indicadores biológicos: Não disponível

			• Outros limites e valores: Não disponível

 
Medidas de controle de engenharia: Providenciar boa ventilação na zona de trabalho (exaustão local, se

necessário). Devem estar disponíveis lava olhos de emergência e chuveiro de proteção. 
Medidas de proteção pessoal 
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			• Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção

			• Proteção da pele: Roupa de proteção

			• Proteção respiratória: Utilizar mascara facial com filtro para vapores orgânicos

			• Proteção das mãos: Use luvas de látex

			• Perigos térmicos: Não disponível

 
Outras informações: Não disponível 
 
                                                                                                                                                
9. Propriedades físicas e químicas 

                                                                                                                                                
			• Aspecto

     Estado físico: Sólido; Forma: Pastoso/pasta; Cor: Amarelada 
			• Odor: não significativo

			• Limite de odor: Não disponível

			• pH: Não disponível

			• Ponto de fusão / ponto de congelamento: 62-70°C

			• Ponto de ebulição inicial: Não disponível

			• Faixa de temperatura de ebulição: Não disponível

			• Ponto de Fulgor: Não disponível

			• Taxa de evaporação: Não disponível

			• Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Não disponível

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Não disponível

			• Pressão de vapor: Não disponível

			• Densidade de vapor: Não disponível

			• Densidade relativa: Não disponível

			• Solubilidade(s): insolúvel em água

			• Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível

			• Temperatura de autoignição: > 200 °C

			• Temperatura de decomposição: Não disponível

			• Viscosidade: Não disponível

			• Outras informações: Não disponível

 
                                                                                                                                                
10. Estabilidade e reatividade 

                                                                                                                                                

Estabilidade química: Estável 
Reatividade: Não disponível 
Possibilidade de reações perigosas: Não disponível 
Condições a serem evitadas: Fontes de calor e de ignição 
Materiais incompatíveis: Não disponível 
Produtos perigosos da decomposição: Não disponível 
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11. Informações toxicológicas 

                                                                                                                                                

Toxicidade aguda: Não são conhecidas reações de toxidade 
Corrosão/irritação da pele: Não disponível 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Causa irritação 
Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível 
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível 
Carcinogenicidade: Não disponível 
Toxicidade à reprodução: Não disponível 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponível 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não disponível 
Perigo por aspiração: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
Outras informações: Causa irritação do estômago e intestino com náuseas e vômitos 
                                                                                                                                                
12. Informações ecológicas 

                                                                                                                                                

Ecotoxicidade: Produto prejudicial à água, fauna e flora 
Persistência e degradabilidade: Não disponível 
Potencial bioacumulativo: Não disponível 
Mobilidade no solo: Não disponível 
Outros efeitos adversos: Não permitir que entre em cursos d’água, na rede de água e esgotos e no solo 
 
                                                                                                                                                
13. Considerações sobre destinação final 

                                                                                                                                                

Métodos recomendados para destinação final 
			• Produto: Não jogar o produto no lixo doméstico. Não permitir que ele entre na rede pública de água e

esgotos

			• Embalagem usada: Devem ser dispostas em local apropriado. Não reutilizar as embalagens. Agente de

limpeza recomendado - Água com agente tensoativo (sabão)

 
                                                                                                                                                
14. Informações sobre transporte 

                                                                                                                                                

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestres: 
									• ONU: 1325

									• Nome apropriado para embarque: SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, N.E.

									• Classe / Subclasse: 4.1 - Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos

insensibilizados
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									• Número de Risco: 40

									• Grupo de Embalagem: III

									• Nome Técnico: Hidrocarbonetos alifáticos

									• Perigoso para o meio ambiente: Sim

									• Regulamentação terrestre: ANTT - Lei 10.233 de 05/06/01.   ABNT NBR7503/08.

 
Hidroviário: 
									• IMDG/GGVSea/ONU: 1325

									• Classe / Subclasse: 4.1

									• Grupo de Embalagem: III

									• Nome Técnico: Sólido, Inflamável, Orgânico, N.E. (Hidrocarbonetos alifáticos)

									• Poluente marinho: Sim

 
Aéreo: 
									• ICAO/IATA/ONU: 1325

									• Classe / Subclasse: 4.1

									• Grupo de Embalagem: III

									• Nome Técnico: Sólido, Inflamável, Orgânico, N.E. (Hidrocarbonetos alifáticos)

									• Perigoso para o meio ambiente: Sim

 
                                                                                                                                                
15. Informações sobre regulamentações 

                                                                                                                                                

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:  
etiquetado

Frase(s) - Inflamável 
 
                                                                                                                                                
16. Outras informações 

                                                                                                                                                

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:  
Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações

quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos

pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados

quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Referências: [ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725-Parte 2:2009,

adoção do GHS.

[BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes

Terrestres, Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004. 
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Legendas e abreviaturas: CAS - Chemical Abstracts Service 
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