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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-PTFE 0,20X300MM 
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 

Perigos mais importantes: O contato com o material pode causar irritações na pele.                        

Efeitos do produto 
Efeitos adversos à saúde humana:  
Ingestão: Procurar orientação médica. 
Olhos: Pode ocorrer irritação, lavar com água corrente durante 15 minutos. 
Pele: Pode ocorrer irritação temporária, lavar com sabão neutro e água corrente. 
Inalação: Procurar local ventilado. 

Efeitos ambientais: Não apresenta risco particular para o meio ambiente, desde que se respeitem as 
recomendações de eliminação, assim como as normas nacionais ou locais aplicáveis para este caso. 

Perigos físicos e químicos: Produto não perigoso 

Perigos específicos: Não informado 

Principais sintomas: Irritação da pele temporária. 

Classificação de perigo do produto: Sólido não perigoso 

Elementos apropriados da rotulagem 
Pictogramas:  

 
 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Concentração (%) 

Película de Teflon - - 
 

Natureza Química: SUBSTÂNCIA 
Nome Químico: Película de Teflon 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de primeiros-socorros 

Inalação: Não se aplica especificamente (sólido). Em caso de ocorrência de efeitos adversos, remover a vítima 
para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, 
mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo sempre que possível. 

Contato com a pele: Não se aplica especificamente. Contudo, em caso de incêndio, o produto derretido pode 
provocar queimaduras térmicas. Neste caso, lavar com água abundantemente. Não tirar a roupa (risco de 
aderência à pele). Chamar imediatamente um médico. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pele menos 20 minutos, mantendo as 
pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, 
levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. 
Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível. 

Ações que devem ser evitadas: Não informado 

Proteção para o prestador de socorros: Não operações de resgate, em caso de combate a incêndio, usar roupas 
isolantes térmicas e aluminizadas e equipamento autônomo de proteção respiratória. 

Notas para o médico: Em caso de contato com o produto fundido, resfriar o produto com água, nunca retirar da 
pele. O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após superexposição devem ser direcionados 
ao paciente. Tratamento sintomático. Contate o telefone (19) 3729-3090. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Todos os reagentes de extinção de incêndio são utilizáveis: água, espuma, 
dióxido de carbono (CO2), areia, etc. 

Meios de extinção não recomendados: Nenhum. Em caso de incêndio nas proximidades, utilizar os agentes de 
extinção de incêndio apropriados. 

Perigos específicos referentes às medidas: Liberação de vapores nocivos ou tóxicos. Produto combustível, 
derrete-se com o calor. Risco de propagação de incêndio através de correntes inflamáveis. 

Métodos especiais de combate a incêndio: Resfriar os produtos fundidos. 

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Proteção completa contra fogo e equipamento 
autônomo de proteção respiratória. Usar roupas isolantes térmicas aluminizadas. 

Perigos específicos da combustão do produto químico: 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no atendimento de emergência. 
Sinalizar o perigo para o transito, e avisar ou mandar avisar as autoridades locais competentes. 

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto espalhe. Impedir que o produto ou água de atendimento a 
emergência atinjam cursos d’água, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. 

Procedimentos de emergência e sistema de alarme: 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT MA-PTFE 0,20X300MM 

Nº FISPQ:  
FISPQ090 

Nº Páginas: 
Página 3 de 6 

REV.: 
9 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

Métodos para limpeza: 
Interdição: Não utilizar água sem orientação específica. 
Recuperação: Apanhar o produto mecanicamente. Coletar o produto em tambores para posterior eliminação ou 
reciclagem. 
Limpeza / descontaminação: Recolher o material contido em recipiente independente. Não jogar água. Recolher 
o solo e o material contaminado em outro recipiente independente. 
Eliminação: Não dispor em lixo comum. Incinerar sob condições controladas. A disposição final desse material 
deverá ser acompanhada por especialistas e de acordo com a legislação ambiental vigente. 
Outras informações: Atenção ao pisar nos grânulos, risco de queda 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 

Medidas técnicas apropriadas 

Prevenção da exposição do trabalhador: 
Prevenção de incêndio e explosão: 

Precauções e orientações para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar 
o contato com a pele e mucosas. 

Armazenamento 

Medidas técnicas 

Condições adequadas: Armazenar afastado de qualquer chama e ao abrigo da umidade e das intempéries. 

Materiais para embalagens 

Recomendados: Sacos de papel aluminizados com filme plástico inteiro.  
Inadequados: Recipientes sujeitos à penetração de umidade. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: O produto tal qual se encontra não necessita de medidas específicas ou 
particulares, sob reserva de se respeitar regras de segurança e higiene industrial. Durante a transformação, 
captar os vapores no ponto de emissão. 

Equipamentos de proteção individual apropriado 

Proteção dos olhos / face: Óculos de segurança herméticos para produtos químicos anti-impacto ou protetor 
facial. 

Proteção da pele e do corpo: Luvas impermeáveis de couro ou PVC. Aventais, luvas e botas impermeáveis de 
PVC. 

Proteção respiratória: Respirador com filtro para poeira. 

Precauções especiais: O produto tal qual se apresenta não conduz à liberação de poeiras. Os diferentes 
compostos e cargas são incorporados à massa do polímero. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor): Sólido, cor segundo pigmentação 

Odor: Inodoro 

pH: Não aplicável 

Ponto de fusão / ponto de congelamento: 250 – 270 ºC 

Ponto de fulgor: Acima de 400ºC 

Densidade: 1,08 – 1,67 g/cm3 

Solubilidade: Insolúvel 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade química: Estável nas condições normais de uso. 

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas em condições normais de uso. 

Condições a serem evitadas: Nenhuma conhecida 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não informado 

Produtos perigosos da decomposição: Por combustão ou decomposição térmica (pirólise), libera gases tóxicos: 
óxido de carbono (CO + CO2), óxidos de azoto, ácido cianídrico. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

Toxicidade aguda: Contato com a pele: o contato com o produto fundido causa queimaduras severas. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto: 

Ecotoxicidade: 

Persistência e degradabilidade: Produto persistente. 

Mobilidade no solo:  
Volatilidade: baixa. 
Compartimento alvo do produto: solo. 

Outros efeitos adversos: Potencial de ataque à camada de ozônio: não apresenta risco potencial à camada de 
ozônio. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

Produto:  
O tratamento e a disposição do produto devem ser tecnicamente avaliados, caso a caso. 

Restos de produtos:  
Reciclar ao máximo o produto. Se for necessário para a reciclagem uma operação de trituração, tomar as 
precauções necessárias para evitar a formação e a dispersão de poeiras. O produto não reciclado deve ser 
incinerado em instalação autorizada. Eliminar conforme as prescrições locais aplicáveis. 

Embalagem usada: 
 Descontaminação / limpeza: não aplicável. 
Destruição / eliminação: incinerar em instalação autorizada. 
Nota: Chama-se a atenção do autorizador para a possível existência de regulamentações locais relativas à 
eliminação, que lhe digam respeito. 

 

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 
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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 

  
 


