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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-SOLV. T 
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 2 
Irritação Ocular Categoria 2 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

   
 

Palavras de Advertência: PERIGO 
Frases de Perigo: H225 – Líquido e vapores altamente inflamáveis. 
 H319 – Provoca irritação ocular grave. 
Frases de precaução: Prevenção 
 P210 – Manter afastado do calor/faísca/chama 

aberta/superfícies quentes. – Não fume. 
 P240 – Aterre o vaso contentor e o receptor do 

produto durante a transferência. 
 P280 – Utilize luvas de proteção/roupa de proteção 

ocular/proteção ocular/protetor facial. 
 Respostas de Emergência 
 P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A 

PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente a 
roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome 
uma ducha. 

 P370+P378 EM CASO DE INCÊNDIO: Para a extinção 
utilize espuma química, pó químico ou dióxido de 
carbono. 

 P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave 
com água e sabão em abundância. 

 P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
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TOXICOLÓGICA ou médico. 
 P331 NÃO provoque vômito. 
 Armazenamento: 
 P402+P403+P404 Armazene em local seco. Armazene 

em local bem ventilado. Armazene em recipiente 
fechado. 

 Disposição: 
 P501 – Descarte o conteúdo / recipiente em uma 

estação aprovada de tratamento de resíduos. 
Outros perigos que não resultam em classificação:  
Não existem informações disponíveis.  

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Nome Químico Comum ou Nome 

Técnico 
Nº CAS Concentração ou Faixa de 

Concentração (%) 
Metilbenzeno 108-88-3 25 – 50 
Álcool etílico 64-17-5 40 - 60 
2-propanona .7-64-1 01 – 08 

 
 

Natureza Química: MISTURA  
Nome Químico: Thinner 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Recomendação Geral: Sair da área perigosa. Se houver exposição a alguma substância ou você se sentir 
indisposto, procure um CENTRO DE INTOXICAÇÃO ou um médico. Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão. Os 
sintomas de envenenamento podem aparecer várias horas depois. Não deixar a vítima sem atendimento. 

Inalação: Em caso de intensa exposição remover a vítima para ambiente arejado e sem contaminação mantendo 
a vítima em repouso e calma. Encaminhar a um médico levando a FISPQ do produto se possível. 

Contato com a pele: Retirar os sapatos e a roupa contaminada. Lavar com água e sabão abundantemente. Não 
friccionar as partes atingidas. Procurar tratamento médico caso ocorra alguma irritação. 

Contato com os olhos: Lavar abundantemente com água corrente. Remover as lentes de contato se possível e 
encaminhar a vítima ao oftalmologista levando a FISPQ do produto se possível. 

Ingestão: Não induzir ao vômito. Nunca force 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 TOXICOLÓGICA ou um 
médico. Leve esta FISPQ. 

Notas para o médico: Sem riscos que necessitem de medidas especiais de primeiros socorros. Tratar 
sintomaticamente. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Espuma para solventes, pó químico seco, dióxido de carbono (CO2) e neblina de 
água (para resfriamento). 

Meios de extinção não recomendados: Água em forma de jato pleno (jato sólido). 
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Perigos específicos referentes no combate a incêndio: Combustão incompleta pode produzir gases de 
diferentes toxicidades como: monóxido de carbono, dióxido de carbono, vários hidrocarbonetos e fuligens. Estes 
podem ser altamente perigosos se inalado em espaços confinados ou em altas concentrações. 

Métodos específicos de extinção: Interromper o fluxo do produto e combate-lo a favor do vento, aplicar camada 
de espuma, resfriar os equipamentos próximos com neblina de água. 

Equipamentos especiais para a proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Usar equipamento de 
respiração e roupas de proteção. Em casos de incêndios de grandes proporções ou em espaço confinado mal 
ventilado, utilizar roupas apropriadas resistentes ao fogo e equipamento de respiração autônoma com uma 
máscara completa operando em modo de pressão positiva. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência:  
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Manter-se afastado e não fumar nem gerar 
nenhum tipo de fonte de ignição próximo ao local. 
Para o pessoal o serviço de emergência: Usar equipamento de segurança individual. Garantir a ventilação 
adequada do local, especialmente em locais confinados. ELIMINAR todas as fontes de ignição e não tocar nem 
andar sobre o material. 

Precauções ao meio ambiente: Eliminar todas as fontes de ignição. Estancar o vazamento se isso puder ser 
feitos sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a 
possibilidade de contaminação de águas superficiais e mananciais. O arraste com água deve levar em conta o 
tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer este arraste. 

Métodos e materiais de contenção e limpeza: 
 Derramamento: Conter o líquido derramado com o uso de areia ou outro material. Não usar material 

combustível, por exemplo, serragem. 
 Derramamento com água: Eliminar fontes de ignição. Advertir os habitantes e embarcações das áreas 

vizinhas e atingidas pelos ventos provenientes da área do derramamento quanto aos perigos de fogo e 
explosão. Solicitar que todos se mantenham afastados. Remover da superfície utilizando escumadeira 
ou absorventes adequados. Havendo autorização das autoridades locais e agências ambientais, o 
material poderá ser precipitado e/ou poderão ser usados dispersantes adequados em águas não 
confinadas. Consultar um especialista em remoção de material recuperado e garantir que a remoção 
seja conduzida de acordo com as exigências da legislação local. 

 Recuperação: Recuperar mediante bombeio (usar bomba manual ou a prova de explosão) ou com a 
utilização de um absorvente adequado. Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente 
etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. 

 Neutralização: Absorver com terra ou outro material absorvente. 
 Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d’água. 

Confinar se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá 
ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente. 

Procedimentos a serem adotados: Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de 
águas superficiais, mananciais ou solo. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas Técnicas Apropriadas: Providenciar ventilação local exaustora onde os processos o exigirem. Todos os 
elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar 
ferramentas antifaiscantes. 
Prevenção da exposição: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o 
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produto. 
Prevenção de fogo ou explosão: Utilizar somente equipamentos com classificação elétrica apropriada. Evitar 
faíscas de origem elétrica, solda, eletricidade estática, etc. Não efetuar transferência do produto sob ressão de ar 
ou oxigênio. Durante a transferência não utilizar motores comuns. Aterrar a bomba a ser utilizada. Providenciar 
aterramento adequado, tanto do recipiente a ser esgotado, quanto do recipiente de destino. 
Precauções para manuseio seguro do produto química: Prever ventilação local ou exaustão para ambientes 
fechados onde os produtos estiverem sendo manipulados. 

Orientações para o manuseio seguro: Tambores contendo o produto devem ser armazenados dobre estrados ou 
ripas de madeira, ao abrigo do sol e chuva e longe de chamas, fogo, faíscas e fontes de calor. O descarregamento 
das embalagens mais pesadas deve ser feito por meio de empilhadeiras. 

Armazenamento:  
Medidas Técnicas Apropriadas: Manter a embalagem bem vedada. Manter a embalagem em local coberto, 
fresco e seco. Manter longe de fontes de ignição. Não armazenar junto com materiais incompatíveis. 

Condições de armazenamento:  
Adequadas: Armazenar com tanques corretamente projetados e aprovados, ou recipientes metálicos, tais como 
tambores e latas bem fechadas. Prover boa ventilação do local, à temperatura ambiente e pressão atmosférica. 
Manter em ambiente seco, dotado de lâmpada à prova de explosão, distante de calor, oxidantes e fontes fortes 
de ignição. 
A serem evitadas: Exposição de tambores sob o sol, chuva, temperaturas elevadas, ácidos fortes e agentes 
oxidantes. 
Produtos incompatíveis: Ácidos fortes e agentes oxidantes. 

Materiais para Embalagens: 
Recomendados: Similar a original. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle: 
Não disponíveis. 

Medidas de controle de engenharia: Uso de ventilação, por meio de exaustores, é recomendado para controlar 
o processo de emissão junto à fonte. As amostras de laboratório devem ser armazenadas e manuseadas no 
interior de capelas. Utilizar ventilação mecânica nos espaços confinados. Deve estar disponível lava-olhos de 
emergência e chuveiro de segurança. 

Equipamentos de proteção individual (EPI): 

Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de 
óculos de segurança ou proteção facial. 

Proteção das mãos: Utilizar luvas de proteção em PVC, nitrílica ou similar para evitar o contato com o produto.  

Proteção da pele e corpo: É recomendado a utilização de roupas apropriadas de preferência impermeável ou 
absorventes, não é recomendado utilização de tecidos sintéticos. Para a pele é recomendado luvas de proteção 
em PVC. Quando houver o risco de projeções recomenda-se utilizar proteção facial. 

Proteção respiratória: Em trabalhos muito prolongados onde o produto for confinado ou nebulado é 
recomendado a utilização de máscaras com filtros, baixas concentrações com filtro químico para vapores 
orgânicos. 

Perigos térmicos: Não disponível. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor): Líquido, límpido, incolor 

Odor: Baixo odor, porém característico de hidrocarbonetos  

Limite de odor: Não disponivel 

pH: Não aplicável 

Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível 

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

Ponto de fulgor: > + 8,0 °C 

Taxa de Evaporação: Não disponível 

Inflamabilidade: Não disponível 

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: Superior (LSE): 7,0 % / Inferior (LIE): 0,6 % 

Pressão de vapor: Não disponível 

Densidade de vapor: Não disponível 

Densidade relativa: 0,811 – 0,831 (água como padrão) 

Solubilidade: Não disponível 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível 

Temperatura de autoignição: 350 °C 

Temperatura de decomposição: Não disponível 

Viscosidade: Não disponível 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não disponível.  

Estabilidade química: Estável sob condições recomendadas de armazenagem. 

Possibilidade de reações perigosas: Não disponível. 

Condições a serem evitadas: Calor, fontes de ignição, materiais incompatíveis 

Materiais incompatíveis: Ácidos fortes e Agentes oxidantes 

Produtos perigosos da decomposição: Na combustão não pode ser excluída e formação de produtos tóxicos de 
decomposição. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda:  
Nocivo se ingerido. A ingestão provoca distúrbios gastrointestinais com sensação de queimação, dor abdominal, 
náusea e vômito. 
DL 50 (oral, ratos): 1250 mg/kg 
DL 50 (dérmica, ratos): > 5000 mg/kg 
CL 50 (inalação, ratos, 4 horas): > 200 mg/L 
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Corrosão / irritação à pele: Repetitivos contatos ou prolongados pode ressecar e causar irritações leves à pele. 

Lesões oculares graves / irritação ocular: Pode causar irritações graves em contato com os olhos. 

Sensibilização respiratória ou à pele: A inalação dos vapores causa irritações respiratórias e mucosas. Em alta 
concentração seus vapores causam irritações e efeitos narcóticos no sistema nervoso central. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células 
germinativas. 

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Não classificado carcinogêneo 
para humanos (Grupo 3 – IARC) 

Toxicidade à reprodução: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Mulheres grávidas devem evitar o contato com 
o produto. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Pode provocar irritação das vias respiratórias com 
tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória. Pode provocar efeitos narcóticos como tontura, sonolência, 
inconsciência, náusea, dor de cabeça e incoordenação motora. 

Toxicidade para órgão-alvo específico – Exposição repetida: Pode provocar danos ao sistema nervoso central 
com perda de memória, distúrbios no sono, perda da habilidade de concentração, incoordenação e distúrbios 
visuais. Pode provocar danos aos rins com proteinúria e hematúria; e ao fígado com aumento da atividade das 
transaminases. 

Perigo por aspiração: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias, por provocar edema pulmonar 
e pneumonite química. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade: Vazamentos e derramamentos em mananciais ou solos, podem causar mortalidade dos 
organismos locais, prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves que entrarem em contato com produto. 
Pode transmitir qualidade indesejáveis à água, afetando o seu uso. 

Persistência e degradabilidade: Não disponível. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade no solo: O produto infiltra-se facilmente no solo e evapora-se rapidamente. 

Outros efeitos adversos: Não permitir que penetre no solo, águas pluviais ou esgotos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para destinação final: 

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 as legislações federais, estaduais e 
municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005 / 1993, ABNT-NBR 10.004 / 2004 e ABNT-NBR 16725 

Resto de produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais, de acordo com a legislação 
aplicável. O descarte deve ser realizado conforme estabelecido para o produto, recomenda-se as rotas de 
reprocessamento e a incineração. 

Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e dever ser 
mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 
para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. Quando o recipiente estiver vazio, contaminado com o 
produto, pode ser encaminhado para empresas de reciclagem de embalagens, autorizadas pelo órgão ambiental. 
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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: 1263 

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tintas 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: II 

Regulamentações adicionais: ND 

 

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: 1263 

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tintas 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: II 

Regulamentações adicionais: ND 

 

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: 1263 

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tintas 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: II 
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Regulamentações adicionais: ND 

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 
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 
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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 

    
 

 

 

 

 

 


