
 

1. Identificação 

                                                                                                                                                

Nome da substância ou mistura (nome comercial): CERAMOL 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Meios auxiliares para a indústria de produtos

termorrígidos. 
Código interno de identificação da substância ou mistura: 0001702 
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: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida:

Categoria 1  
 
Elementos de rotulagem do GHS 

 
Palavra de advertência: Perigo 
Frase(s) de perigo: H372 - Provoca danos aos órgãos. 
Frase(s) de precaução:  
									• Geral: Não apropriadas

									• Prevenção: P260 - Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis., P264 - Lave

cuidadosamente após o manuseio., P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste

produto.

									• Resposta à emergência: P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.

									• Armazenamento: Não informado.

									• Disposição: P501 - Fazer a disposição dos conteúdos e recipientes de acordo com os

regulamentos do local.

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível 
Outras informações: Não disponível 
 
                                                                                                                                                
3. Composição e informações sobre os ingredientes 
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Tipo de produto: Mistura 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

                                                                                                                                                
4. Medidas de primeiros socorros 

                                                                                                                                                

Medidas de primeiros socorros 
			• Inalação: Após exposição prolongada, consultar um médico. 

			• Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. , Lavar a pele

imediatamente com sabão e água. 

			• Contato com os olhos: Enxaguar com muita água. Remova as lentes de contato. , Proteger o olho não

afetado. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar. Se a irritação dos olhos continuar, consultar

um especialista. 

			• Ingestão: Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois. , Nunca dar nada pela boca a

uma pessoa inconsciente. 

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Os sintomas e efeitos são os previstos com os

perigos indicados na secção 2. Desconhecem-se sintomas relacionados com produtos específicos. Provoca

danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

 
Notas para o médico: Tratar de acordo com os sintomas.  
                                                                                                                                                
5. Medidas de combate a incêndio 

                                                                                                                                                

Meios de extinção apropriados: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao

ambiente que esta situado ao seu redor.  
Meios de extinção inadequados: Não aplicável 
Perigos específicos da substância ou mistura: Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar

para a drenagem ou para os cursos de água. , Produtos de combustão : O fogo produzirá uma fumaça

contendo produtos de combustão perigosos (ver alínea 10). , Coletar a água de combate a incêndio

contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. , Resíduos de combustão e

água de combate a incêndio contaminados, devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade

responsável local. 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração autônomo em

casos de incêndio.

 
                                                                                                                                                
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
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Stoddard solvent 8052-41-3 >=75 - <=80



 

                                                                                                                                                

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

individual. Use equipamento de proteção respiratória. Assegurar ventilação adequada. 

			• Para o pessoal do serviço de emergência: Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Apenas

funcionários capacitados e com equipamento de proteção adequado podem intervir. Não permita o

acesso de pessoas não autorizadas. 

 
Precauções ao meio ambiente: Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. Se

o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.  
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Coletar os resíduos sem levantar poeira. Manter

em recipientes fechados adequados até a disposição. Considerações relativas à eliminação, consulte seção

13. 
Isolamento da área: Não permita o acesso de pessoas não autorizadas.  
Métodos e materiais para a limpeza: Coletar os resíduos sem levantar poeira. Para a proteção individual,

consultar a seção 8. 
                                                                                                                                                
7. Manuseio e armazenamento 

                                                                                                                                                

Precauções para manuseio seguro 
			• Prevenção da exposição do trabalhador: Não informado pelo fabricante

			• Prevenção de incêndio e explosão: Providenciar ventilação adequada em locais onde se forma

poeira. 

			• Precauções e orientações para o manuseio seguro: Para a proteção individual, consultar a seção 8.

Evitar a formação de partículas respiráveis. Não respirar vapores/poeira. Fumar, comer e beber, deve

ser proibido na área de aplicação.   Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local

e nacional. 

			• Medidas de higiene

															• Apropriadas: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Não

comer nem beber durante o uso. Não fumar durante o uso. Lavar as mãos antes de interrupções

e no final do dia de trabalho.

															• Inapropriadas: Não informado pelo fornecedor.

 
Condições de armazenamento seguro 
			• Condições adequadas: Exigências para áreas de estocagem e recipientes: Impedir o acesso às

pessoas não autorizadas.

			• Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Não fornecido pelo

fornecedor.

			• Materiais para embalagem

															• Recomendados:  Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. ,

Temperatura máxima de armazenamento: 30 °C. 

Ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ)

Nome da substância ou mistura: CERAMOL
Data da última revisão

19/02/2019
Versão:

2
FISPQ Nº

145
    Página

3    de 7



 

															• Inadequados: Não fornecido pelo fornecedor.

 

Outras informações:  Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.  
 
                                                                                                                                                
8. Controle de exposição e proteção individual 

                                                                                                                                                

Parâmetros de controle 
			• Limites de exposição ocupacional: Não contém substâncias com valores limites de exposição

ocupacional. 

			• Indicadores biológicos: Não informado pelo fornecedor

			• Outros limites e valores: Não informado pelo fornecedor

 
Medidas de controle de engenharia: Não informado pelo fornecedor. 
Medidas de proteção pessoal 
			• Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança bem ajustados

			• Proteção da pele: Traje de proteção

			• Proteção respiratória: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

			• Proteção das mãos: Para um contato prolongado ou repetitivo usar luvas de proteção. Luvas

protetoras de acordo com o EN 374. 

			• Perigos térmicos: Não informado pelo fornecedor.

 
Outras informações: Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. Se o produto

contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas. 
 
                                                                                                                                                
9. Propriedades físicas e químicas 

                                                                                                                                                
			• Aspecto

     Estado físico: Pasta; Forma: Pastosa; Cor: Amarelo-claro 
			• Odor: Característico.

			• Limite de odor: Dados não disponíveis. 

			• pH: Dados não disponíveis.

			• Ponto de fusão / ponto de congelamento: 55 - 65 °C 

			• Ponto de ebulição inicial: Dados não disponíveis.

			• Faixa de temperatura de ebulição: Dados não disponíveis.

			• Ponto de Fulgor: Dados não disponíveis.

			• Taxa de evaporação: Dados não disponíveis.

			• Inflamabilidade (sólido; gás): Dados não disponíveis.

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Dados não disponíveis.

			• Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Dados não disponíveis.
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			• Pressão de vapor: Dados não disponíveis.

			• Densidade de vapor: Dados não disponíveis.

			• Densidade relativa: Dados não disponíveis.

			• Solubilidade(s): Em água - insolúvel.

			• Coeficiente de partição - n-octanol/água: Dados não disponíveis.

			• Temperatura de autoignição: > 200 °C

			• Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis.

			• Viscosidade: Tixotrópico.

			• Outras informações: Inflamabilidade (líquidos): dados não disponíveis. Solubilidade em outros

solventes: dados não disponíveis. Riscos de explosão: Não explosivo. Propriedades oxidantes: Não

classificado como comburente. Esta ficha de segurança contém exclusivamente informações relativas à

segurança e não substitui qualquer informação ou especificação do produto. 

 
                                                                                                                                                
10. Estabilidade e reatividade 

                                                                                                                                                

Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenagem. 
Reatividade: Estável em condições normais.  
Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente 
Condições a serem evitadas: Não conhecido. 
Materiais incompatíveis: Nenhuma informação disponível. 
Produtos perigosos da decomposição: Óxidos de carbono. 
                                                                                                                                                
11. Informações toxicológicas 

                                                                                                                                                

Toxicidade aguda: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Corrosão/irritação da pele: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Sensibilização respiratória ou à pele: Não classificado com base nas informações disponíveis.  
Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Carcinogenicidade: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Toxicidade à reprodução: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não classificado com base nas informações

disponíveis. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Provoca danos aos órgãos por exposição

repetida ou prolongada. 
Perigo por aspiração: Não classificado com base nas informações disponíveis. 
Outras informações: Efeitos potenciais para a saúde - Inalação, Pele, Olhos, Ingestão: Não é esperado que

seja irritante. Condições médicas agravadas: Não conhecido. Sintomas de super exposição: Os sintomas e

efeitos são os previstos com os perigos indicados na secção 2. Desconhecem-se sintomas relacionados com

produtos específicos.  
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12. Informações ecológicas 

                                                                                                                                                

Ecotoxicidade: Não conhecido. 
Persistência e degradabilidade: Não conhecido. 
Potencial bioacumulativo: Não conhecido. 
Mobilidade no solo: Não conhecido. 
Outros efeitos adversos: Não conhecido. 
 
                                                                                                                                                
13. Considerações sobre destinação final 

                                                                                                                                                

Métodos recomendados para destinação final 
			• Produto: Não descarregar os resíduos no esgoto. Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com

produtos químicos ou recipientes usados. Resíduo perigoso. Fazer a disposição dos conteúdos e

recipientes de acordo com os regulamentos do local. 

			• Embalagem usada: Esvaziar o conteúdo remanescente. Fazer a disposição como a de um produto não

utilizado.

 
                                                                                                                                                
14. Informações sobre transporte 

                                                                                                                                                

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestres: 
									• ONU: 3175

									• Nome apropriado para embarque: SÓLIDOS CONTENDO LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E.

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

insensibilizados

									• Número de Risco: 40

									• Grupo de Embalagem: II

									• Nome Técnico: CERAMOL

									• Perigoso para o meio ambiente: Não

									• Regulamentação terrestre: Resolução n° 5232 e suas alterações (Agência Nacional de

Transportes Terrestres)

 
                                                                                                                                                
15. Informações sobre regulamentações 

                                                                                                                                                

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:  
Resolução n° 5232 da (Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Reguladora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)
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ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

[NR 15 – Atividades e Operações Insalubres] BRASIL – Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

                                                                                                                                                

16. Outras informações 

                                                                                                                                                

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:  
Texto completo das afirmações H:  H226: Líquido e vapores inflamáveis  ;  H304: Pode ser fatal se ingerido e

penetrar nas vias respiratórias ;  H372: Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A

informação destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e

eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação

refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o

mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

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 manuseio do produto. 
 
Referências: [Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:

http://echa.europa.eu/

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em:

http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx

[ I F A ]  A L E M A N H A .  G E S T I S  S u b s t a n c e  D a t a b a s e .  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / g e s t i s -

e n . i t r u s t . d e / n x t / g a t e w a y . d l l / g e s t i s _ e n / 0 0 0 0 0 0 . x m l ? f = t e m p l a t e s $ f n = d e f a u l t . h t m $ 3 . 0

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em:

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Ocuupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease

Control and Prevention. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html

[ACGIH] – American Conference of Governamental Industrial. Disponível em: https://www.acgih.org/

ISO 11014 
 
Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial, BCF -Bioconcentration

factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva

50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect

Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration 
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