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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT CA-FU COMPONENTE A 
Nome da empresa: TECNOLITA Industrial Ltda. 

Endereço: Rua Bernardino Martins Filho, nº 55 – Jd. das Bandeiras II – Campinas/SP – CEP 13051-103 

Telefone Contato: (19) 3729-3090 Telefone Emergência: (19) 3729-3090 

Fax: (19) 3729-3080 E-mail: anticorrosivos@tecnolita.com.br  

Ceatox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800 – 0148110 – www.ceatox.org.br  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação do GHS: 
Irritação / danos graves aos olhos Categoria 2 
Carcinogenicidade Categoria 2 
Toxicidade para órgão-alvo específicos (exposição 
única) 

Categoria 3 

Toxicidade para órgão-alvo específicos (exposições 
repetidas) 

Categoria 2 

Líquidos inflamáveis Categoria 4 
Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
 
Palavra de Advertência: ATENÇÃO 
Frases de Perigo 
H319 – Provoca irritação ocular grave. 
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H351 – Suspeito de provocar câncer. 
H373 – Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 
H227 – Líquido combustível. 
 
Frases de Precauções 
P201 – Obtenha instruções específicas antes da utilização. 
P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. 
P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P264 – Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio. 
P308 + P313 – EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. 
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante 
vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
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P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P260 – Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. 
P403 + P233 – Armazene em local fresco bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 
P405 – Em caso de mal-estar, consulte um médico. 
P314 – Mantenha afastado do calor/fagulhas/chamar abertas/superfícies quentes. – Não fume. 
P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para extinção utilize areia seca, pó químico seco ou espuma resistente a 
álcool. 
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em uma unidade de disposição de resíduos licenciada. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Resina Furânica Proprietário Não disponível 68 – 74 

 
 
 

Álcool furfurílico 

 
 
 

98-00-0 

Acute Tox. 4 (H302) 
Acute Tox. 4 (H312) 

STOT RE 2 (H373) 
STOT SE 3 (H335) 

Carc. 2 (H351) 
Acute Tox. 3 (H331) 
Eye Irrit. 2 (H319) 

 
 
 

26 - 32 

Se o número CAS for “Proprietário”, a identidade química e a porcentagem da composição foram mantidos como 
segredo industrial. 

 

Natureza Química: SUBSTÂNCIA 
Nome Químico: Resina Furânica 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de pronto atendimento 
Inalação: Leve as vítimas para uma área ao ar livre. Se não estiver respirando forneça respiração artificial. Se a 
respiração estiver difícil, pessoal treinado deve administrar oxigênio. Procure o médico imediatamente se 
ocorrerem sintomas. 

Contato com a pele: Lave imediatamente com água em abundância. Remover as roupas e os calçados 
contaminados. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Procure atendimento médico se irritação 
se desenvolver e persistir. 

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância. Depois da primeira lavagem, retirar as 
lentes de contato, se houver, e continuar a lavagem durante ao menos 15 minutos. Procurar atendimento 
médico imediatamente. 

Ingestão: Induza ao vômito, mas somente se a vítima estiver totalmente consciente. Se ocorrer vômito, inclinar a 
vítima para a frente para reduzir o risco de aspiração. Obter atenção médica. 

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Sintomas e efeitos mais importantes: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. 

Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Notas para o médico: Tratar de forma sintomática. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção adequados: Aspersão de água. Dióxido de carbono (CO2). Espuma resistente a álcool. Pó 
químico seco. 
Meios de extinção inadequados: Não use um fluxo de água sólido, já que ele pode dispersar e espalhar o 
incêndio. 

Meios de extinção específicos: Evacue a área e combata o incêndio à uma distância segura. 

Equipamento de proteção especial para bombeiros: Como em qualquer incêndio, utilizar vestuário de proteção 
total e aparelho de respiração autônomo. 

Perigos específicos decorrentes de produto químico: A decomposição térmica pode levar à liberação de gases e 
vapores irritantes e tóxicos. 

Produtos de combustão perigosos: A combustão pode produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono e 
vapores e gases irritantes ou tóxicos. 

Propriedades explosivas 
Sensibilização a impactos mecânicos: Nenhuma informação disponível. 
Sensibilização a descargas eletrostáticas: Nenhuma informação disponível. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
Precauções pessoais: Evitar o contato com a pele e os olhos. Evacue o pessoal para áreas seguras. Utilizar 
equipamento de respiração autônomo para entrar na área a menos que a atmosfera seja comprovadamente 
segura. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. ELIMINE todas as fontes de 
ignição (cigarro, labaredas, faíscas, ou chamas na área imediata). Usar ferramentas anti-faísca (não metálicas) 
para recolher o material derramado. Cuidado com a acumulação de vapores que pode formar concentrações 
explosivas. Os vapores podem se acumular em áreas baixas. 

Precauções ao meio ambiente: Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo. Evitar que o 
material contamine a água do subsolo. Não despeje no sistema de águas superficiais ou de esgoto sanitário. As 
autoridades locais devem ser avisada se derramamentos significativos não puderem ser contidos. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza 
Métodos para contenção: Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não 
combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e pôr o líquido em recipientes adequados 
para eliminação de acordo com as regulamentações locais/nacionais (ver seção 13). 
Métodos para limpeza: Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados. Limpe bem a superfície 
contaminada. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro 
Manuseio: Verifique se a ventilação é adequada. Não respire o vapor ou névoa. Evite o contato com a pele, os 
olhos ou as roupas. Usar equipamento de proteção individual. Para a proteção individual ver a seção 8. Retire 
toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Mantenha afastado de chamas abertas, 
superfícies quentes e fontes de ignição. Os recipientes vazios podem reter resíduos do produto (líquido e/ou 
vapor). Não submeter a pressão, cortar, soldar, lixar, soldar de forma branca, perfurar, triturar ou expor estes 
recipientes ao calor, chamas, faíscas, eletricidade estática ou outras fontes de ignição, pois o recipiente pode 
explodir e provocar lesões ou morte. Os tambores vazios devem ser totalmente escorridos e devidamente 
presos. Os tambores vazios devem ser prontamente devolvidos a uma entidade de recuperação de tambores ou 
devidamente eliminados. 
Considerações gerais sobre higiene: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire e lave 
as roupas e luvas contaminadas, incluindo o lado interno, antes de reutilizar. Lave as mãos e o rosto antes dos 
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intervalor e imediatamente após manusear o produto. Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e 
segurança industrial. 

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Armazenagem: Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado. Mantenha afastado 
de chamar abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não armazenar perto de alimentos, produtos 
alimentícios ou fontes de água potável. 
Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Diretrizes sobre exposição 
Álcool furfurílico (CAS #: 98-00-0) 
Brasil (NR-15, 1978): 

 TWA: 4ppm 
 TWA: 15.5 mg/m³ 

Skin 
TLV da ACGIH: 

 TWA: 10 ppm 
 STEL: 15 ppm 

Skin 
 

Argentina: 
 TWA: 10 ppm 
 STEL: 15 ppm 

Skin 
Venezuela: 

 STEL: 15 ppm 
 TWA: 10 ppm 

Skin 
Uruguai: 

 STEL: 15 ppm 
 TWA: 10 ppm 

Colômbia: 
 TWA: 10 ppm 
 STEL: 15 ppm 

Limites biológicos de exposição ocupacional: Este produto, como fornecido, não contém nenhum material 
perigoso com limites biológicos estabelecidos pelo órgãos normativos específicos da região. 

Controles mecanizados adequados 
Controle mecanizados: Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas. Use 
ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Certifique-se de que haja estações lava-
olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho. 

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual 
Em território brasileiro, utilizar EPIs conforme NR 06 e com certificação de aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Demais países – utilizar EPIs conforme legislação local. 
Proteção ocular/facial: Óculos de segurança com proteção laterais. Se houver a probabilidade de respingos. 
Estanqueidade óculos de segurança. Certifique-se de que haja estações lava-olhos e chuveiros de emergência 
nas proximidades das estações de trabalho. 
Proteção da pele: Use luvas de proteção e roupa de proteção. Roupas de manga comprida. Aventar resistente a 
produtos químicos. Sapatos de proteção ou botas. 
Proteção respiratória: Nenhuma necessária, se os perigos tiverem sido avaliados e as concentrações na 
atmosfera se mantiverem abaixo dos limites de exposição indicados na seção 8. Usar um aparelho respiratório 
aprovado com filtros para vapores orgânicos se houver a possibilidade de as concentrações na atmosfera 
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excederem os limites indicados na Seção 8. Usar um aparelho respiratório aprovado com fornecimento de ar e 
pressão positiva e tomar medidas para fugas de emergência se houver a possibilidade de liberação não 
controlada, se as concentrações na atmosfera forem desconhecidas ou em qualquer outra circunstância em que 
os aparelhos respiratórios com purificação do ar não conferirem proteção adequada. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas 
Aspecto: Levemente amarelado a marrom 
Estado físico: Líquido 
Odor: Aromático 
Limite de odor: Nenhuma informação disponível 

pH: Nenhuma informação disponível 

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Nenhuma informação disponível 

Ponto de ebulição/faixa de ebulição: 170 °C 

Ponto de fulgor: 73 °C 

Taxa de evaporação: Nenhuma informação disponível 

Inflamabilidade (sólido, gás): Nenhuma informação disponível 

Limite de inflamabilidade no ar (superior / inferior): Nenhuma informação disponível 

Pressão de vapor: Nenhuma informação disponível 

Densidade de vapor: Nenhuma informação disponível 

Densidade relativa: ~1.13 @ 25 °C 

Solubilidade: Miscível em água 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): Nenhuma informação disponível 

Temperatura de auto ignição: 391 °C 

Temperatura de decomposição: Nenhuma informação disponível 

Viscosidade: 1000 – 3500 cps @ 25°C 

Propriedades explosivas: Nenhuma informação disponível 

Propriedades oxidantes: Nenhuma informação disponível 

Peso molecular: Nenhuma informação disponível 

Conteúdo do VOC (COV – composto volátil orgânico): Nenhuma informação disponível 

Densidade aparente: Nenhuma informação disponível 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Sem dados disponíveis. 

Estabilidade química: Não ocorre polimerização perigosa. 

Possibilidade de reações perigosas 
Perigosas: Nenhuma sob processamento normal. 

Condições a evitar: Evitar altas temperaturas. Calor, chamas e faíscas. 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. 
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Produtos de decomposição 
Perigosa: Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono. A decomposição térmica pode levar à lieraçãode 
gases e vapores irritantes e tóxicos. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações sobre vias de exposição prováveis 
Inalação: Evite respirar vapores ou névoas. Pode provocar irritação das vias aéreas respiratórias. 
Contato com os olhos: Provoca irritação ocular grave. 
Contato com a pele: Evitar contato com a pele. 
Ingestão: Não experimentar nem ingerir. 

Álcool furfurílico 
DL50-Oral: 110 mg/kg (rat) = 117 mg/kg (rat) 
DL50-Dérmica: 657 mg/kg (rabbit) = 3825 mg/kg (rat) = 400 mg/kg (rabbit) 

Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada 
Corrosão/irritação cutânea: Nenhuma informação disponível. 
Irritação: Irritante severo para os olhos. 
Corrosividade: Nenhuma informação disponível. 
Sensibilização: Nenhuma informação disponível. 
Toxicidade por doses sucessivas: Nenhuma informação disponível. 
Efeitos de mutação genética: Nenhuma informação disponível. 
Carcinogenicidade: Nenhuma informação disponível. 
Toxicidade reprodutiva: Nenhuma informação disponível. 
Toxicidade para o desenvolvimento: Nenhuma informação disponível. 
Teratogênese: Nenhuma informação disponível. 
STOT – exposição única: Nenhuma informação disponível. 
STOT – exposição repetida: Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 
Órgãos-alvo: Nenhuma informação disponível. 
Efeitos neurológicos: Nenhuma informação disponível. 
Outros efeitos adversos: Nenhuma informação disponível. 

Medidas numéricas de toxicidade – Informações do produto 
Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS: 71,3% da mistura consistem 
em componente (s) com toxicidade desconhecida. 
Inalação (névoa): 233,00 mg/L 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidae: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Tóxico para os organismos 
aquáticos, com efeitos prolongados. 
69,9% da mistura consistem de componente (s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático. 

Álcool furfurílico: 
Peixe 
LC50 = 32 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) static 

Persistência/degradabilidade: Nenhuma informação disponível. 

Bioacumulação: Nenhuma informação disponível. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Considerações para o descarte: Não deve ser liberado no meio ambiente. Descarte o conteúdo/recipiente de 
acordo com as regulamentações locais. Para o território brasileiro, consultar Lei nº 12.305/2010, Resolução 
CONAMA e ABNT NBR 10004/20044 05/1993. 

Embalagem contaminada: Reciclar os recipientes após a limpeza, ou proceder à eliminação de acordo com as 
leis e regulamentos relacionados e as normas dos governos locais. Em caso de eliminação das embalagens vazias, 
remover o conteúdo completamente. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Transporte: 
Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 
instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
modificações. 

Número ONU: 2810 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E. (Resina Furânica) 

Classe de risco: 6.1 

Número de risco: 60 

Grupo de embalagem: III 

 

Hidroviário: 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em Águas Brasileiras) 
Normas de autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto 
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 
IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code) 

Número ONU: 2810 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E. (Resina Furânica) 

Classe de risco: 6.1 

Número de risco: 60 

Grupo de embalagem: III 

Número ONU: 2810 

 

Aéreo: 
ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de Dezembro de 2009. RBAC N175 – 
(REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
N175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International Civil Aviation Organization (Organização da 
Aviação Civil Internacional) – doc 9284 NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação 
Internacional de Transporte Aéreo) DGR (Dangerous Goods Regulation) 

Número ONU: 2810 

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO TÓXICO, ORGÂNICO, N.E. (Resina Furânica) 

Classe de risco: 6.1 
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Número de risco: 60 

Grupo de embalagem: III 

Número ONU: 2810 

Esta informação não pretende cobrir todos os requisitos / informações operacionais ou regulatórias deste 
produto. É responsabilidade da organização transportadora seguir todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis 
relacionadas com o transporte do material. 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 

Regulamentações específicas para o produto químico:  
Decreto Federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 
Portaria nº 229 de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 09-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
H227: Líquido combustível 
H302: Nocivo se ingerido 
H303: Pode ser nocivo se ingerido 
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H311: Tóxico em contato com a pele 
H314: Pode provocar queimadura severa à pele e dano aos olhos 
H315: Provoca irritação à pele 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H319: Provoca irritação ocular grave 
H332: Nocivo se inalado 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H372: Provoca dano aos órgãos por exposição repetida ou prolongada se inalado 
H401: Tóxico para os organismos aquáticos 
H402: Nocivo para os organismos aquáticos 
 
Outras informações:  
As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto 
seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. 
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre 
utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do 
processo operacional ou dele resultantes. 
 
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser, mas não necessariamente são, utilizados nesta ficha de dados 
de segurança: 
ACGHI: American Conference of Industrial Hygienists 
BEI: Índice de exposição Biológica 
CAS: Chemical Abstract Service (Divisão da American Chemical Society) 
CMR: Susbtância cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução 
Ecxx: Concentração efetiva de xx 
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FG: Grau alimentar 
GHS: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos 
Declaração H: Declaração de riscos (H-statement) 
IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos 
IATA-DGR: Regulamento de bens perigosos da “Associação Internacional de Transportes Aéreos” (IATA) 
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional 
ICAO-TI (ICAO): Instruções Técnicas da “Organização da Aviação Civil Internacional” 
ICxxx: Concentração inibitória para xx de uma substância 
IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
ISO: Organização Internacional de Normalização 
LCxx: Concentração letal, para xx por centro da população de teste 
LDxx: Dose letal, para xx por cento da população teste 
logPow: Coeficiente de partição octanol-água 
N.O.S.: Não especificado noutra categoria 
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
OEL: Limite de exposição profissional 
PBT: Persistente, bioacumulativo e tóxico 
PEC: Concentração previsível sem efeitos 
PEL: Limites de exposição permitidos 
PNEC: Concentração previsível sem efeitos 
EPI: Equipamento de proteção individual (PPE) 
Declaração P: Declaração de precaução (P-statement) 
STEL: Limite de exposição de curta duração 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
TLV: Valor de limiar 
TWA: Média ponderada pelo tempo 
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável 
WEL: Nível de exposição no local de trabalho 

Bibliografia: 
- Seção 14: Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução 5232 de 
14 Dezembro de 2016); 
- ABNT-NBR 14725:2014 

    
 

 

 

 

 

 


