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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT CP-EP3 COMPONENTE B 
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: 
Toxicidade aguda - Oral Categoria 4 
Toxicidade aguda - Dérmica Categoria 1 
Toxicidade aguda - Inalação Categoria 1 
Carcinogenicidade Categoria 1B 
Perigoso ao meio ambiente - Agudo Categoria 1 
Perigoso ao meio ambiente - Crônico Categoria 1 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
 
 
 

Palavras de Advertência: PERIGO 
Frases de Perigo  
Nocivo se ingerido.  
Nocivo em contato com a pele. 
Provoca irritação à pele. 
Pode provocar reações alérgicas na pele. 
Provoca irritação ocular grave. 
Nocivo se inalado. 
Suspeito de provocar defeitos genéticos. 
Pode provocar câncer. 
Pode provocar danos nos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 
Frases de precaução  

Prevenção:  
Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as 
precauções de segurança. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o 
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recipiente hermeticamente fechado. Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/arossóis. Lave cuidadosamente após 
o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. A roupa de trabalho contaminada não pode sais do local de trabalho. Evite a liberação para o ambiente. Use luvas 
de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
Resposta:  
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. 
EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque o vômito. 
EM CASO DE ACIDENTE POR INALAÇÃO: Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a a em repouso.  
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. 
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com 
água/tome uma ducha. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Recolha o material derramado. 

Armazenamento: 
Armazenar de acordo com os regulamentos do local. 

Disposição: 
Fazer a disposição dos conteúdo e recipientes de acordo com os regulamentos do local. 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: 
Nenhum conhecido. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

4,4’-Metilenodiilina 101-77-9 Não disponível 40 – 50 

Dibutil ftalato 84-74-2 Não disponível 30 – 40 

Segredo Industrial NA Não disponível 15 - 25 
 

Comentários de composição: Este produto químico e um PREPARADO. 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Em caso de dificuldade respiratória, fornecer oxigênio. Em caso 
de parada respiratória providenciar respiração artificial. 

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, lavando partes atingidas com grande quantidade de água 
corrente, preferencialmente sob um chuveiro. 

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico. 

Ingestão: Não provoque vômito. Nunca dar nada pela boca à uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com 
água. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não disponível. 

Notas para o médico: Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de 
suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Utilizar água neblina, espuma álcool resistente, dióxido de carbono ou pó químico seco. 

Perigos específicos da substância ou mistura: Não deve ser direcionado água diretamente sobre o produto em 
chamas, pois este poderá espalhar-se aumentando a intensidade do fogo. Em caso de combustão pode gerar 
acroleína e monóxido de carbono, além de CO2. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Bombeiros – Utilizar equipamento de respiração 
autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção 
adequado (EPI); Isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de 
combustão ou da falta de oxigênio. Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio 
utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para 
evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência 
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole a área de derramamento ou vazamento em 
um raio de 50 metros, em todas as direções. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, 
permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar áreas baixas. Afaste-se do local do vazamento 
mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar contaminação. 

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar roupas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos 
químicos. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto 
derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem 
isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação 
ou prolongamento que provoque a geração de fagulhas ou chamas. 

Precauções ao meio-ambiente: Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, 
evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele 
e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser 
comunicados ao fabricante e/ou órgãos ambientais. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento 
do produto. Absorver com material inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o 
vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo 
o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os 
resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo 
verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro: Atividades como fumo, alimentação ou ingestão de bebidas devem ser 
proibidas nos locais de manipulação ou processamento do produto. Roupas contaminadas deve ser trocadas 
imediatamente e apropriadamente lavadas antes de sua reutilização. Garantir ventilação adequada no local de 
trabalho. Cuidado ao manipular a substancia; previna contato com o produto; adote as medidas de higiene 
pessoal e o uso de EPI’s. Manuseio e utilização do produto devem ser feitos em locais isolados da área de 
armazenamento. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da 
exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Manusear 
de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de 
utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As 
vestimentas e EPI’s sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal 
água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o 
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risco no manuseio de produtos químicos. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazenar em área coberta, seca 
e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada. Manter a 
embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros 
fins e devem ser dispostos em locais adequados. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 
Controles apropriados de engenharia: Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área de trabalho para 
minimizar a concentração de vapores. Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência 
devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição. 

Substância Número CAS Brasil – NR-15 (até 
48h/semana) 

EUA – ACGIH – 
TLV’s (2010) 

EUA NIOSH IDLH 

4,4’-Metilenodiilina 101-77-9 LT ppm: 0 
LT mg/m²: 0 
Grau de 
insalubridade: -  

TWA ppm: 0,10 
TWA mg/m²: 0,81 
STEL ppm: 0 
STEL mg/m³: 0 

Valor Revisado ppm: 
0 
Valor Revisado 
mg/m³: 0 

Dibutil ftalato 84-74-2 LT ppm: 0 
LT mg/m²: 0 
Grau de 
insalubridade: - 

TWA ppm: 0,43 
TWA mg/m²: 5,0 
STEL ppm: 0 
STEL mg/m³: 0 

Valor Revisado ppm: 
4000.00 
Valor Revisado 
mg/m³: 351,36 

 

Controle de exposição – Limite (s) Biológico (s): Não disponível. 

Equipamento de proteção individual: 
- Proteção para os olhos / face: Protetor ocular (óculos de segurança de ampla visão), que deve ser resistente a 
impacto e oferecer proteção contra respingos. 
- Proteção para pele e o corpo: Avental de PVC. Recomendamos a adoção de avental/botas/sapatos de 
segurança. Luvas de PVC. 
- Proteção respiratória: Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar máscara 
autônoma ou ar mandado. Recomenda-se máscara com filtro para vapores orgânicos em caso de exposição a 
vapores / aerossóis. 
- Perigos térmicos: Não há perigos térmicos relacionados a este produto. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido, Marrom 

Limite de odor: Pouco odor de amônia 

pH: Não disponível 

Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível 

Ponto de fulgor: >174 °C (vaso fechado) 

Taxa de evaporação: < Éter 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível 

Limite de explosividade inferior (%): Não disponível 
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Limite de explosividade superior (%): Não disponível 

Pressão de vapor: Não disponível 

Densidade de vapor: Não disponível 

Densidade relativa: Não disponível  

Solubilidade (na água): Não disponível  

Solubilidade (outros): Não disponível 

Coeficiente de partição n-octanol/água: Não disponível 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível 

Temperatura de decomposição: Não disponível 

Viscosidade: 14000 – 23000,0 CP 25°C 

Viscosidade Brookfield: Não disponível 

Classe de ponto de combustão: Não disponível 

Peso específico: Não disponível 

Sólidos ponderados: Não disponível 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não disponível 

Estabilidade química: Não disponível 

Possibilidade de reações perigosas: Não disponível 

Condições a evitar: Não disponível 

Materiais incompatíveis: Não disponível 

Produtos perigosos da decomposição: Não disponível 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade Aguda 
Tipo de Toxicidade Doses 

ETA Oral 15.47 mg/kg 
ETA Dérmica 5.58 mg/kg 
ETA Gases 1.11 µ/L 

 

- Corrosão / irritação à pele: Não disponível. 
- Lesões oculares graves / irritação ocular: Não disponível. 
- Sensibilização respiratória ou a pele: Não disponível. 
- Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível. 
- Carcinogenicidade: Pode provocar câncer. 
-Toxicidade à reprodução: Não disponível. 
- Toxicidade para órgão-alvo específicos – Exposição única: Não disponível. 
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetira: Não disponível. 
- Perigo por aspiração: Não disponível. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade: Não disponível. 

Persistência e degradabilidade: Pela ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não 
seja rapidamente degradável. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade no solo: Não disponível. 

Outros efeitos adversos: Não disponível. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento de resíduos 
- Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais. Resolução CONAMA 005/1993, Lei n° 12.305, de 02 de 
agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

- Restos produto: Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O 
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. 

- Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser 
mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. 

 

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. 

Classe de risco: 9 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 90 

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: 3082 
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Nome apropriado para embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Classe de risco: 9 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 90 

Grupo de embalagem: F-A, S-F 

 

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. 

Classe de risco: 9 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 90 

Grupo de embagalem: III 

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 
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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 
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 
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