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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT CA-VEC COMPONENTE B1 
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: 
Líquidos inflamáveis Categoria 3 
Toxicidade aguda - Oral Categoria 5 
Corrosão/irritação à pele Categoria 2 
Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2 A 
Mutagenicidade em células germinativas Categoria 2 
Carcinogenicidade Categoria 2 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição 
Única 

Categoria 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição 
Repetida 

Categoria 1 

Perigo por aspiração Categoria 1 
Perigos ao meio ambiente aquático - Agudo Categoria 1 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Os vapores podem formar uma mistura explosiva em 
contato com o ar. 
 
Palavra de Advertência: PERIGO 
 
Frases de Perigo: 
H226 – Líquido e vapores inflamáveis. 
H303 – Pode ser nocivo se ingerido. 
H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 
H315 – Provoca irritação à pele. 
H319 – Provoca irritação ocular grave. 
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H341 – Suspeito de provocar defeitos genéticos. 
H351 – Suspeito de provocar câncer. 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT CA-VEC COMP. B1 

Nº FISPQ:  
FISPQ026 

Nº Páginas: 
Página 2 de 12 

REV.: 
10 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

H372 – Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada se inalado. 
H400 – Muito tóxico para organismos aquáticos. 
 
Frases de precaução:  
P210 – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. – Não fume. 
P260 – Não inale névoas ou vapores. 
P273 – Evite a liberação para o meio ambiente. 
P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou 
um médico. 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. 
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. 
P308 + P313 EM CASO DE Exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. 
P370 + P378 – Em caso de incêndio: Utilize para extinção: dióxido de carbono (CO2), espuma, neblina d’água e 
pó químico seco. 
P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. 

Outros perigos: 
Indicação de perigo 
Xn – Nocivo 
Xi – Irritante 
N – Perigoso para o ambiente 
 
Frases de risco: 
R43 – Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
R50 / 53 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, podem causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático. 
R62 – Possíveis riscos de comprometer a fertilidade. 
 
Frases de segurança: 
S23 – Não respirar os gases / vapores / fumos / aerossóis  
S27 – Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
S28 – Após o contato com a pele, lavar imediatamente e abundantemente. 
S36/37/39 – Usar roupas adequadas de proteção, luvas, e proteção ocular/facial. 
S60 – Este produto e seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. 
S61 – Evitar a liberação para o ambiente. Consulte as instruções / fichas de seguranças especiais. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Monômero de 
Estireno 

100-42-5 ND 90 

Octoato de Cobalto 
Solução Orgânica 

136-52-7 ND 10% 

 

Natureza Química: MISTURA 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso 
de irritação cutânea: Consulte um médico. 

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. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima 
com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGIC ou um 
médico. 

Sintomas e efeitos mais importantes agudos ou tardios: Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele 
com vermelhidão, dor e ressecamento, e aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode provocar 
irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. A exposição repetida pode provocar danos ao sistema 
nervoso central. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático 
deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, 
além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccionar o local atingido. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção 
Apropriados: Neblina d’água, pó químico seco, espuma e dióxido de carbono (CO2). 
Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas. 

Perigos específicos da mistura ou substância: Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes 
de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforo e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e 
motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem 
incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas 
ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da 
chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem 
explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e 
tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção respiratória do tipo 
autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no 
incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Impeça fagulhas ou chamas. 
Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite 
exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de 
proteção individual conforme descrito no item 8. 

Para pessoal de serviços de emergência: Utilize EPI completo com óculos de proteção contra respingos, luvas de 
segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso 
de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória 
com filtro contra vapores orgânicos. Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no 
máximo, 50 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Para o vazamento, se isso puder 
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ser feitos sem risco. 

Precauções e meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para 
reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto 
derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, 
vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e 
remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. 
Para destinação final, proceda conforme item 13. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: 
Grandes derramamentos: Confine o liquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação 
apropriada. Pode ser utilizada neblina d’água para reduzir os vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em 
ambientes fechados.  

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 
ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com 
materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito no item 8. 

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar 
ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa 
e o equipamento de proteção contaminados antes de entrar em áreas de alimentação. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
Prevenção de incêndio e explosão: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. – 
Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterra o vaso contentor e receptor do produto 
durante transferência. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. 
Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. 
Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha um controlador de 
temperatura no local de armazenamento que possa garantir as seguintes condições: Temperatura até 29 °C. Para 
estabilização do produto, é necessária a adição de inibidores de polimerização, como tercbutilcatecol. Manter o 
nível do inibidor e oxigênio dissolvido. O nível de oxigênio recomendado é de 10 a 15 ppm. O nível de inibidor 
recomendado é 10 a 15 ppm. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis 
conforme destacado no item 10. 
Materiais para embalagens: Semelhante à embalagem original. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MONÔMERO DE ESTIRENO 
Limite de exposição ocupacional 

Nome Químico ou 
Comum 

TLV – TWA  
(ACGIH, 2014) 

TLV – STEL 
(ACGIH, 2014) 

LT 
(NR-15, 1978 

Estireno, Monômero 20 ppm 40 ppm 78 ppm – 328 mg/m³ 
 
Indicadores Biológicos: 
Estireno, Monômero: 
BEI (ACGIH, 2014): Ácido mandélico + fenilglioxílico na urina: 400 mg/g de creatina. 
Estireno no sangue venoso: 0,2 mg/L. 
Estireno: 
IBMP (NR-7, 1978): Ácido mandélico na urina: 0,8 g/g de creatinina (final do último dia de jornada de trabalho. 
Recomenda-se evitar a primeira jornada da semana e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de 
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exposição).EE 
Ácido fenil-glioxílico na urina: 240 mg/g de creatinina (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se 
evitar a primeira jornada da semana e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição).EE 
Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio 
exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, 
dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. 
Medidas de proteção pessoal: 

 Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção contra respingos. 
 Proteção da pele e do corpo: Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O 

material utilizado deve ser impermeável. 
 Proteção respiratória: Máscara de proteção respiratória contra vapores orgânicos. Com base nos 

limites de exposição ocupacional, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da 
proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de 
Prevenção Respiratória (PPR), Fundacentro. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

OCTOATO DE COBALTO 
Parâmetros de controle específico: 

Substância TLV – TWA (ACGIH) 
(mg/m³) 

Octoato de cobalto 5 
Solvente alifático 200 

 
Medidas de controle de engenharia apropriado: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta 
para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações 
atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. 
Medidas de proteção pessoal: 

 Proteção dos olhos: óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. 
 Proteção da pele e corpo: Luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora 

adequada. O material utilizado deve ser impermeável. 
 Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro contra vapores e névoas 

orgânicas para exposição média acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 
vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial 
inteira, operado em modo de pressão positiva. 

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR) 3ª Ed. São Paulo: Fundacentro 2002. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor): Líquido, Violeta 

Odor: Característico 

pH: ND 

Ponto de fusão / ponto de congelamento: ND 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 160ºC 

Ponto de fulgor: aprox. 40°C 

Taxa de evaporação: ND 

Inflamabilidade: ND 

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: ND 
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Pressão de vapor: ND 

Densidade de vapor: ND 

Densidade: ND 

Solubilidade: Insolúvel em água 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): ND 

Temperatura de auto-ignição: ND 

Temperatura de decomposição: ND 

Viscosidade: ND 

Faixa de destilação: ND 

Ponto de congelamento: ND 
 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não disponível  

Estabilidade química: Estável sob condições de armazenagem recomendadas. Veja Armazenagem, Seção 7. 

Possibilidade de reações perigosas: Polimerização não ocorrerá por si mesma. Massas maiores que uma libra 
(0,5kg) do produto mais uma amina alifática causarão polimerização irreversível com formação considerável de 
calor. 

Condições a serem evitadas: Evite temperaturas acima de 300 °C (572 °F). Decomposição potencialmente 
violenta pode ocorrer acima de 350 °C (662 °F). A geração de gases durante a decomposição pode causar pressão 
em sistemas fechados. Aumento de pressão pode ser rápido. 

Materiais incompatíveis: Evitar o contato com – ácidos, bases e oxidantes. Evitar o contato involuntário com 
aminas. Evitar o contato acidental com aminas. 

Produtos perigosos da decomposição: Os produtos da decomposição dependem da temperatura, fornecimento 
de ar e presença de outros materiais. Os gases são libertados durante a decomposição. A reação exotérmica 
incontrolável das resinas epóxi libera fenólicos, monóxido de carbono e água. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda:  
Ingestão: Reduzida toxicidade se for ingerido. São improváveis lesões pela ingestão acidental de pequenas 
quantidades do produto; entretanto a ingestão de quantidades maiores pode causar lesões. 
DL50, ratazana > 5.000mg/kg 
Perigo de Aspiração: Com base nas propriedades físicas, não é provável que possam ter um risco para aspiração. 
Dérmico: É improvável que o contato prolongado com a pele provoque a absorção de quantidade perigosas. Para 
o(s) principal(is) componente (s) – DL50, coelho, > 20.000 mg/kg 
Inalação: A temperatura ambiente, as exposições a vapores são mínimas devido à baixa volatilidade; os vapores 
de material aquecido podem provocar irritação respiratória. O LC50 não foi determinado. 

Dano / irritação ocular: 
Pode causar irritação leve nos olhos. É improvável a ocorrência de lesões da córnea. 

Corrosão / irritação dérmica: 

O contato breve pode causar irritação moderada na pele com vermelhidão no loca. O contato repetido pode 
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causar irritação moderada na pele com vermelhidão no local. Pode causar efeito mais severo se a pele estiver 
ferida (arranhada ou cortada) 

Sensibilização 
Contém um componente que tem causado reações alérgicas na pele em seres humanos. 
Para sensibilização respiratório – Nenhuma informação relevante encontrada. 

Toxicidade Sistêmica em Órgão Alvo Específico (Única Exposição):  
Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material não é um tóxico STOT-SE. 

Toxicidade Sistêmica em Órgão Alvo Específico (Exposição Repetida):  
Exceto pela sensibilização da pele, não é previsto que as exposições repetidas a resinas epóxi de baixo pelo 
molecular deste tipo causem efeitos adversos significativos. 

Carcinogenicidade: 
Vários estudos foram feitos para avaliar a carcinogênese potencial do éter diglicidil do bisfenol A (DGEBPA). De 
fatom uma revisão mais recente dos dados disponíveis na Agência Internacional para Pesquisa de Câncer (IARC) 
concluiu que o DGEBPA não se classifica como cancerígeno. Apesar de haver sido reportada uma débil evidência 
de carcinogênese em animais, levando-se em conta todas as informações, o peso das evidências mostra que o 
DGEBPA não é cancerígeno. 

Teratogenicidade: 
Resinas à base de éter de diglicidil do bisfenol A (DGEBPA) não causaram deficiências congênitas ou outros 
efeitos adversos em fetos de coelhos em gestação quando expostos por contato cutâneo, a via mais provável de 
exposição, ou quando ratos ou coelhos em gestação foram expostos por ingestão. 

Toxicidade à reprodução: 
Contém componente (s) o qual não interferiu em estudos de reprodução animal. 

Mutagenicidade: 
Contém componente (s) que deu (ram) negativo em alguns estudos da toxicidade genética “in vitro” e positivo 
em outros. Os estudos de mutagenicidade em animais foram negativos relativamente ao (s) componente (s) 
testado (s). 

Riscos de Aspiração: 
Com base nas propriedades físicas, não é provável que possam ter um risco para aspiração. 

Componentes que influenciam a toxicologia 
Polímeros de 2,2-bis-[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Toxicidade aguda – Inalação: O LC50 não foi determinado. 
Alquil (c12-14) glicidil éter 
Toxicidade aguda – Inalação: A exposição excessiva pode causar irritação às vias respiratórias superiores (nariz e 
garganta). Para efeitos narcóticos: Nenhuma informação relevante encontrada. 
CL50, ratazana, 4h, pó/névoa, 0,206 mg/L – Não ocorreram mortes após exposição à atmosfera saturada. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxidade 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Toxicidade aguda para peixes: O material é moderadamente tóxico para organismos aquáticos em uma base 
aguda (CL50/EC50 entre 1 e 10 mg/L nas espécies mais sensíveis).  
CL50, Oncorhynchus nykiss (truta arco-íris), Ensaio semiestático, 96h, 2 mg/L 
Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos: CE50, Daphnia magna (pulga d’água ou dáfnia), Ensaio estático, 
48h, 1,8 mg/L 
Toxicidade aguda para algas / plantas aquáticas: CE50r, Scenedesmus capricornutum (alga em água doce), Ensaio 
estático, 72h, Inibição à taxa de crescimento, 11 mg/L 
Toxicidade para bactérias: CI50, Bactérias, 18h, Taxa de respiração, > 42,6 mg/L 
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Toxicidade crônica para os invertebrados aquáticos: NOEC, Daphnia magna (pulga d’água ou dáfnia), Ensaio 
semisestático, 21d, número de descendentes, 0,3 mg/L / MATC (Máximo nível de toxicidade aceitável), Daphnia 
magna (pulga d’água ou dáfnia), Ensaio semiestático, 21d, número de descendentes, 0,55 mg/L 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Toxicidade aguda para peixes: Não se espera que seja altamente tóxico, mas material em pallets pode 
mecanicamente causar efeitos adversos se ingerido por aves ou fauna aquática. 
CL50, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), Ensaio estático, 96h, > 5.000 mg/L 
CL50, Lepomis macrochirus (peixe-lua), Ensaio estático, 96h, 1.800 mg/L, Outras diretrizes 
Toxicidade aguda para algas / plantas aquáticas: 
CE50b, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 72h, Inibição de crescimento, (redução da densidade 
celular), 843 mg/L 
NOEC, Pseufokirchneriella subcapitata (alga verde), 72h, Inibição de crescimento, (redução da densidade 
celular), 500 mg/L 
Toxicidade para bactérias:  
CE50, Iodo ativado, Ensaio estático, 3h, Taxa de respiração, > 100 mg/L 

Potencial e degradabilidade 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Biodegradabilidade: Baseado nos guias do teste OECD limitado, este material não pode ser considerado como 
biodegradável como sendo de biodegradabilidade imediata; entretanto, esses resultados não significam, 
necessariamente, que o material não é biodegradável em condições ambientais. Intervalo de 10 dias: Não 
aplicável. 
Biodegradação: 12% 
Duração da exposição: 28d 
Método: Guia do Teste OECD 302B ou Equivalente. 
Demanda teórica de oxigênio: 2,35 mg/mg Estimado 
Fotodegradação 
Tipos de testes: Meia vida (fotólise indireta) 
Sensibilizador: Radicais hidroxila 
Meia-vida atmosférica: 1,92h 
Método: Estimado 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Biodegradabilidade: A biodegradação em condições de laboratório aeróbicas estáticas é moderada (BOD20 ou 
BOD28/ThOD entre 10 e 40%). Intervalo de 10 dias: Aprovado. 
Biodegradação: 87% 
Duração da exposição: 28d 
Demanda química de oxigênio: 2,09 mg/mg 

Potencial Bioacumulativo 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Bioacumulação: O potencial de bioconcentração é moderado (BCF entre 100 e 3000 ou log Pow entre 3 e 5). 
Coeficiente de partição (n-octanol/água)(log Pow): 3,242 em 25 °C Estimado 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Bioacumulação: O potencial de bioconcentração é moderado (BCF entre 100 e 3000 ou log Pow entre 3 e 5). 
Nenhuma informação relevante encontrada. 
Coeficiente de partição (n-octanol/água)(log Pow): 3,77 em 20 °C, Guia de Testes OECD 107 ou Equivalente. 
Fator de bioacumulação (FBC): 160 Peixes – Estimado 

Mobilidade no solo 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
O potencial para mobilidade no solo é baixo (Koc entre 500 e 2000). 
Considera-se que sua constante de Henry é muito reduzida, não é esperado que a volatilização e corpos d’água 
naturais ou solo úmido seja um fator importante. 
Coeficiente de partição (Koc): 1800 – 4400 Estimado 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Espera-se que o material seja relativamente imóvel no solo (Koc maior que 5000). 
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Coeficiente de partição (Koc): > 5000 OECD 121 :Método HPLC 

Resultados da avaliação PBT e vPvB 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa ou tóxica (PBT). Esta substância não é 
considerada muito persistente ou muito bioacumulativa (vPvB). 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Esta substância não é considerada persistente, bioacumulável nem tóxica (PBT). Esta substância não é 
considerada muito persistente nem muito bioacumulável (vPvB). 

Outros efeitos adversos 
Polímeros de 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-propano 
Esta substância não está listada no Anexo I do Regulamento (CE)2037/2000 sobre substâncias depletoras da 
camada de ozônio. 
Alquil (C12-14) glicidil éter 
Esta substância não está listada no Anexo I do Regulamento (CE)2037/2000 sobre substância depletoras da 
camada de ozônio. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

Recomendação geral: Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. Não 
contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados. Enviar para uma 
empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. 

Embalagens contaminadas: Esvaziar o conteúdo remanescente. Fazer a disposição como a de um produto não 
utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos 
aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Não queimar nem usar um maçarico 
de corte no recipiente vazio. 

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: 3082 

Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. 
(RESINA EPÓXI) 

Classe de risco: 9 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 90 

Grupo de embalagem: III 

Quantidade limitada por: 
Veículo (kg): 1000 
Embalagem interna (kg): 5 
Embalagens e IBCs: 
Instrução de Embalagem: P001 IBC03 LP01 
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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: 3082 

Nome apropriado para embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin) 

Classe de risco: 9 

Grupo de embalagem: III 

Número EMS: F-A; S-F 

Poluente marítimo: Sim – POLUENTE MARINHO (Resina epóxi) 

 

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: 3082 

Nome apropriado para embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin) 

Classe de risco: 9 

Quantidade Líquida Máxima/embalagem (avião de carga): 450 

Grupo de embalagem: III 

Instrução à Embalagem do Passageiro: 964 

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 
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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 
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 
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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 

    
 

 

 

 

 

 


