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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-SOLV. X 
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: 
Líquido inflamável Categoria 3, H226 
Toxicidade aguda - Inalação Categoria 4, H332 
Toxicidade aguda - Dérmico Categoria 4, H312 
Irritação na pele Categoria 2, H315 

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Os vapores podem formar uma mistura explosiva em 
contato com o ar. 
 
Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
Palavras de Advertência: PERIGO 
Frases de Perigo  
H226 – Líquidos e vapores inflamáveis 
H312+H332 -  Nocivo em contato com a pele ou se inalado. 
H315 – Causa irritação à pele. 
Frases de precaução 
P210 –Manter distante do calor. 
P302+P352 SE NA PELE: Lavar com bastante água e sabão. 

 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: 
Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Manter afastado de fontes de calor e ignição. Não inalar os vapores. 
Evitar o contato com o produto. Em caso de derramamento, absorver com agente higroscópico. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação Concentração (%) 

Xilol 1330-20-7 Não disponível 100 
 

Nome químico ou nome técnico: Xilol 
Peso molecular: 106,17 g/mol 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de primeiros-socorros: Para garantir sua segurança pessoal, antes de socorrer uma vítima colocar os 
EPIs necessários. O socorrista deve ser um brigadista ou alguém familiarizado com técnicas de primeiros 
socorros. Procurar um médico. 

Inalação: Afastar a fonte de contaminação ou transportar a vítima para local arejado. Se houver dificuldades 
respiratórias, administrar oxigênio. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser aplicadas por pessoal 
habilitado se a vítima não apresentar sinais vitais. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. 
Introduzir a respiração artificial com uma máscara de bolso equipada com válvula de via única ou outro 
equipamento de respiração adequado. Manter o paciente aquecido e não permitir que a vítima se movimente 
desnecessariamente. Transportar a vítima para um hospital. 

Contato com a pele: Lavar a pele com água (ou água morna e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 
20 minutos ou até que a substância tenha sido removida. NÃO INTERROMPER O ENXÁGUE. Sob água corrente 
(chuveiro de emergência) remover roupas, sapatos e outros acessórios pessoais contaminados (cintos, joias etc). 
Descartar as roupas e acessórios contaminados ou descontaminar as roupas antes da reutilização. Se a irritação 
persistir ao repetir o enxague, requisitar assistência médica. 

Contato com os olhos: Não permitir que a vítima esfregue os olhos. Remover o excesso da substância dos olhos 
rapidamente e com cuidado. Retirar as lentes de contato quando for o caso. Lavar o (s) olho (s) contaminado (s) 
com bastante água deixando-a fluis por, pelo menos, 20 minutos, ou até que a substância tenha sido removida 
mantendo as pálpebras afastadas durante a irrigação. Cuidado para não introduzir água contaminada no olho 
não afetado ou na face. A vítima deve ser encaminhada ao oftalmologista. 

Ingestão: Lavar a boca da vítima com água. NÃO INTRODUZIR VÔMITO. Se a vítima apresentar desordens 
respiratórias, cardiovasculares ou nervosas fornecer oxigênio, em caso de parada respiratória, realizar manobras 
de ressuscitação. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Se o vômito ocorrer naturalmente 
inclinar a vítima para evitar o risco de aspiração traqueo-bronquial do material ingerido. Lavar novamente a boca 
da vítima. Repetir a administração de água. Nada deve ser administrado por via oral se a pessoa estiver 
perdendo a consciência, inconsciente ou em convulsão. Manter o paciente aquecido e em repouso. Transportar 
a vítima para um hospital. Pode correr falência pulmonar. 

Sintomas e efeitos mais importantes: Produto pode causar efeitos agudos, dependendo da via de exposição, 
como sensação de queimadura, tosses, respiração ofegante, dores de cabeça, náuseas, salivação, e dores 
abdominais. Pode ocorrer falência pulmonar. 

Notas para o médico: Em caso de ingestão de quantidades maiores, devem-se manter as funções renais de 
forma adequada e administrar posteriormente de carvão ativado (20-40g, numa suspensão a 10%). Uma 
lavagem gástrica é recomendada somente para pacientes que apresentarem sintomas. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Água, Dióxido de carbono, Espuma, Pó seco. Nenhuma limitação de agentes extintores é 
dada para essa substância. 

Perigos específicos da substância: Substância combustível. Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de 
gases tóxicos. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção para o pessoal destacado 
para o combate a incêndios. Na eventualidade de fogo, vestir roupas protetoras completas e aparelho de 
respiração autônoma com máscara facial completa, operando com pressão exigida ou outro modo de pressão 
positiva. 

Informações complementares: Evitar a contaminação da água de superfície e da subterrânea com a agua de 
combate a incêndio. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções pessoais para quem não faz parte dos serviços de emergências: Evitar a inalação de vapores. 
Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência. 

Precauções pessoais para quem faz parte dos serviços de emergência: Vestir roupas protetoras completas e 
aparelho de respiração autônoma. 

Precauções ambientais: Não despejar os resíduos no esgoto. 

Métodos e materiais de contenção e limpeza: Cobrir os olhos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. 
Proceder à eliminação de resíduos. Limpeza posterior. Evitar a formação de vapores. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro: Observar os avisos das etiquetas. Não comer, beber ou fumar nas áreas de 
manuseio do produto. Usar EPI’s indicados. Manter ventilação local adequada. Não role, arraste ou permita 
solavancos nas embalagens. Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância. Evitar a formação de 
vapores/aerossóis. 

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade: hermeticamente fechado. Em local seco e 
temperatura ambiente. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 
Limite de exposição ocupacional: Limite de tolerância – média ponderada (48h/semana): 340 mg/m³ (78 ppm). 
Grau de insalubridade: médio. ACGIH Valores Limite TLV/TWA (40h/semana): 434 mg/m³ (100 ppm). 
Indicadores biológicos: Não disponível. 
Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas de controle de engenharia: A exposição a esta substância pode ser controlada de diversas maneiras. As 
medidas apropriadas para o ambiente de trabalho particular dependem de como o material estejas sendo usado 
e da extensão da exposição. Esta informação geral pode ser usada para auxiliar no desenvolvimento das medidas 
de controle específicas, devendo contemplar com a regulamentação ocupacional, ambiental e de incêndio, além 
de outras regulamentações aplicáveis. Procedimentos recomendados para monitoramento: utilizar instrumentos 
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apropriados de monitoramento. A estratégia de amostragem deve contemplar local, tempo, duração, frequência 
e número de amostras. 

Medidas de proteção individual: As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas 
em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do 
local de trabalho. A resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida juntos do 
fornecedor. 
- Proteção dos olhos/face: Utilizar óculos de segurança de ampla visão. 
- Proteção da pele: Utilizar roupa impermeável. Necessário o uso de luvas. 
- Proteção respiratória: Necessário em caso de formação de vapores. 
- Perigos térmicos: Perigo de explosão. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido, incolor 

Odor: Característico 

Limite de odor: Não existem informações disponíveis 

pH: Não existem informações disponíveis 

Ponto de fusão: >-34°C 

Ponto de ebulição: 137 – 143 °C 

Ponto de combustão: 25 °C 

Velocidade de evaporação: Não existem informações disponíveis 

Inflamabilidade (sólido/gás): Não existem informações disponíveis 

Limite de explosão inferior: 1,0% 

Limite de exposição superior: 7,0% 

Pressão do vapor: 10 hPa em 20°C 

Densidade do vapor: 3,7 

Densidade relativa: 0,86 g/cm³ em 20°C 

Solubilidade em água: 0,2 g/J em 20°C 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): log Pow 3,12 (experimental) / Literatura: não se prevê qualquer bio-
acumulação 

Temperatura de autoignição: Não existem informações disponíveis 

Temperatura de decomposição: não existem informações disponíveis 

Viscosidade, dinâmica: ca.0,6 mPa.s em 20°C 

Risco de explosão: Não existem informações disponíveis 

Propriedades oxidantes: Não existem informações disponíveis 

Temperatura de ignição: ca. 465 °C 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Os vapores podem formar misturas explosivas com aquecimento. 

Estabilidade química: O produto e quimicamente estável e condições ambientais padrão. 

Possibilidade de reações perigosas: 
Reações violentas possíveis são com agentes oxidantes fortes, ácido sulfúrico concentrado e enxofre. 
Perigo de explosão na presença de ácido nítrico, hexafluoreto de urânio. 

Condições a serem evitadas: Aquecimento 

Materiais incompatíveis: Metais alcalino, metais alcalinos-terrosos e oxidantes. Oxidantes fortes, ácido 
clorídrico, anidridos ácidos, temp. > 43°C, faíscas e chamas. Pode reagir explosivamente com trissulfeto de 
hidrogênio. Misturas com perclorato de bário, cloro, óxido de etileno, isocianatos podem ser explosivas. 
Borracha, diversos materiais plásticos, metais leves. 

Produtos de decomposição perigosa: Não existem indicações. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade agua 
LC 50 (inalação, rato): 6350 mg/L/4h 
LD50 (cutânea, coelho): ~4500 mg/kg 
LD50 (oral, rato): 2840 mg/kg 
- Por inalação 
Sintomas: Irritação nas vias respiratórias. Sonolência, vertigem, a inalação pode provocar edemas nas vias 
respiratórias. 
- Via dérmica 
Sintomas: Efeito desengordurante com formação de pele áspera e gretada. 
- Irritação da pele – Resultado: Irritação 
- Irritação dos olhos – Resultado: Irritação ligeira 
Toxicidade a reprodução e lactação 
Não existem informações disponíveis. 
Toxicidade sistêmica de órgãos-alvo específicos – exposição única 
A substância está classificada como um tóxico específico com alvo de órgão, exposição singular. 
Toxicidade sistêmica de órgãos-alvo específicos – exposição repetida 
A substância está classificada como um tóxico específico com alvo de órgão, exposição repetida. 
Perigo por aspiração 
Os critérios de classificação não foram satisfeitos com respeito aos dados disponíveis. 

Informações complementares: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.  
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição única. 
A substância ou mistura não esta classificada como tóxico específico com algo de órgão, exposição singular. Após 
absorção, dor de cabeça, vertigem, agitação, espasmos, inconsciência. Não pode ser excluída: colapso 
circulatório, paralisia respiratória. Outras informações: geralmente aplica-se a hidrocarbonetos alifáticos com 6 a 
18 átomos de carbono que podem causar pneumonia, em certos casos edema pulmonar, após inalação direta, 
isto é, em condições que só ocorrem em circunstâncias especiais (nebulização, pulverização, inalação de 
aerossóis e similares). Após absorção de grandes quantidades: narcose. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Toxicidade: efeito prejudicial nos organismos aquáticos. Toxicidade nos peixes: L.idus LC50 – 86 mg/L/48h 

Persistência e degradabilidade: o produto é fotodegradável e biodegradável. 

Potencial bioacumulativo: baixo potencial para bioconcentração. 

Mobilidade no solo: Potencial para mobilidade no solo é muito alto. 

Resultado da avaliação PBT e vBbP: A substância não atende os critérios para PBT ou vPvB conforme a 
regulamentação (CE) Nº 1907/2006. 

Outros efeitos adversos: A descarga no meio ambiente deve ser evitada. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para destinação final 
Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a 
disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, 
estaduais e municipais, dentre elas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos). 
Restos de produtos: Mantenha 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: 1307 

Nome apropriado para embarque: XILENOS 

Classe de risco: 3 

Risco subsidiário: - 

Número de risco: 30 

Grupo de embalagem: II 

 

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: 1307 

Nome apropriado para embarque: XILENOS 
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Classe de risco: 3 

Risco subsidiário: - 

Número de risco: 30 

Grupo de embalagem: II 

Número ONU: 1307 

Nome apropriado para embarque: XILENOS 

 

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: 1307 

Nome apropriado para embarque: XILENOS 

Classe de risco: 3 

Risco subsidiário: - 

Número de risco: 30 

Grupo de embalagem: II 
 

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 
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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 
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 

    
 


