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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-JUNTA R 
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 produto: O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Global 
Harmonizado (GHS). 

Elementos apropriados da rotulagem 
Pictogramas:  

 
Palavra de advertência: ATENÇÃO 
Frases de perigo: 
H302 – Nocivo por ingestão. 
H333 – Pode ser nocivo em caso de inalação. 
H317 – Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H335 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar em vias respiratórias. 
 
Freases de precaução – Prevenção: 
P103 – Ler o rótulo antes da utilização. 
P273 – Evitar a liberação para o ambiente. 
P280 – Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção favial. 
P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
 
Frases de precaução – Respostas: 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar. 
P370 + 378 EM CASO DE INCÊNDIO: para extinção utilizar CO2. 
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. 
P303 + P361 + P353 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. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. 
P312 – Em caso de indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES. 
P391 – Recolher o produto derramado. 
P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: Consulto um médico. 
P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou 
um médico. 
P330 – Enxaguar a boca. 
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P331 – NÃO provocar o vômito. 
P362 – Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar. 
P363 – Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar. 
P370 + P378 – Em caso de incêndio: para a extinção utilizar áua pulverizada. 
 
Armazenamento: 
P403 + P235 – Armazenar em local bem ventilado e fresco. 
 
Eliminação: 
P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13). 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Concentração (%) Símbolo 

Polivinil 9002-86-2 Segredo industrial Xi / Xn 

Dióxido de titânio 13463-67-7 < 5% Xi / Xn 

Etilbenzeno 100-41-4 < 2% F 
 

Natureza Química: MISTURA 
Nome Químico: Adesivo à base de poliuretano contendo isocianatos. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a pessoa para local com ar fresco. Se a pessoa não respirar fazer respiração artificial. Se a 
respiração for difícil administrar oxigênio. 

Olhos: Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Remova lentes de contato, mantenha as pálpebras 
abertas e consultar um médico 

Pele: Remover as roupas e sapatos contaminados. Lavar cuidadosamente a parte afetada com água e sabão 
neutro. 

Ingestão: Se ingerido acidentalmente, pode causar vômito, enjoos, dificuldade respiratória, irritação na boca, 
garganta, distúrbios gastrintestinais, dores de cabeça e desconforto. Não induza ao vômito procure auxílio 
médico imediato. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa que estiver inconsciente. 

Nota ao médico: Nenhum antídoto específico. Tratamento de apoio. Tratamento baseado no julgamento do 
médico em resposta as reações do paciente. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Perigos específicos – Meios de extinção não apropriados: CO2, Espuma, Pó químico seco ou água em forma de 
neblina. Não aplicar jato d’água diretamente sobre o produto e chamar, pois ele poderá espalhar-se e aumentar 
a intensidade do fogo. Pode liberar gases tóxicos durante a queima. Não utilizar água em forma de jato. 

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 resfrias os contêineres expostos ao 
fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção 
que preservem o meio ambiente. 

 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT MA-JUNTA R 

Nº FISPQ:  
FISPQ077 

Nº Páginas: 
Página 3 de 6 

REV.: 
9 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: Procurar ventilação suficiente, manter fontes de ignição afastadas. Evite tocar no material. 

Para o pessoal do serviço de emergência: Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento 
pelas costas. Utilizar roupa de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos. Providenciar o 
aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. 

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. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Recolher mecanicamente com material absorvente (areia, 
serragem ou absorventes químicos). 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. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para o manuseio seguro: Não fumar no local de trabalho. Garantir ventilação adequada no local de 
trabalho. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento de exposição 
dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 

Condições de armazenamento seguro: Armazenar em área coberta, seca e fresca. Proteger as embalagens de 
danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada. Proteger da umidade do ar e da água. Manter a 
embalagem bem fechada quando não estiver em uso. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

O produto não contém quantidades relevantes de substância cujos valores limite devam ser controlados no 
posto de trabalho. 

Proteção respiratória: Se a ventilação não for suficiente, usar filtro AB. 

Proteção das mãos: Evitar o contato com a pele. Utilizar luvas de PVC ou tecido. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos. 

Proteção da pele e corpo: Roupas de tecido. 

Precauções especiais: De acordo com as condições de trabalho. 

Medidas de higiene: Lavar bem as mãos com água e sabão antes de comer, beber ou usar o toalete. Não comer, 
beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Utilizar ventilação adequada. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado físico/aspecto: Sólido 

Cor: Branco 

Odor: Característico 

pH: Não disponível 

Ponto de fusão: Não classificado. 

Ponto de fulgor: Não disponível 

Ponto de ebulição: 137 °C 
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% de voláteis: 2% 

Inflamabilidade: > 50% (O produto não está classificado como inflamável porque sua rapidez de combustão é 
inferior ao limite regulamentado). 

Temperatura de ignição: > 200 °C 

Perigos de explosão: Produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor. 

Densidade relativa: 1,30 a 1,60 @ 20°C 

Solubilidade (s): Insolúvel em água 

Limite de explosividade: Inferior a 0,6% / LSE 8% 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Estabilidade química: Produto estável em condições normais. 

Possibilidade de reações perigosas: Pode reagir com álcoois, amina, ácidos aquosos e lixívias. 

Condições a serem evitadas: Não existe mais nenhuma informação relevantes disponível. 

Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Produtos perigosos da decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda:  
Dose Letal (DL50): oral-rato > 8.700 mg/kg 

Corrosão pele/olhos: Pode causar sensibilização da pele ou olhos de acordo com o organismo de cada indivíduo. 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode causar irritação nos olhos com vermelhidão. 

Perigo por aspiração: Pode causar irritação se inalado prolongadamente. 

Efeitos locais: O contato prolongado pode causar irritação na pele. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade: Não existe mais nenhuma informação relevantes disponível. 

Persistência/degradabilidade: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Potencial bioacumulativo: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Mobilidade no solo: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. Produto tóxico para os 
organismos aquáticos. 

Outros efeitos adversos: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para destinação final: Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de 
produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e 
de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNR-NBR 16.725. 

Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações ambientais e de 
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saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critério aplicáveis a produtos. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais Terrestre, Marítimo e Aéreo: 

Produto não enquadrado na regulamentação em vigor sobre o transporte de produtos perigosos. 

 

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: 11-12-2019 
 
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 

  
 


