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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-T356 
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 
Aspecto e cheiro: Produto sólido branco ou esbranquiçado, sem cheiro. 
Não são esperadas condições anormais deste produto. 

Contato com os olhos: Este produto pode irritar os olhos. Pós e fibras deste produto podem provocar irritação 
mecânica. 
Contato com a pele: Pós e fibras deste produto podem provocar coceira e irritação mecânica a curto prazo. 
Ingestão: Pó e fibras deste produto provocam irritação mecânica. 
Inalação: Pó e fibras deste produto podem provocar irritação do nariz, da garganta e do trato respiratório. 
Condições médicas agravadas pela exposição: Condições respiratórias ou cutâneas que são agravadas por 
agentes irritantes mecânicos correm o risco de piorar por exposição a este produto. 

Elementos apropriados da rotulagem 
Pictogramas:  

 
Palavra de advertência: ATENÇÃO 
Frases de perigo: 
H302 – Nocivo por ingestão. 
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. 
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 
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posição que não dificulte a respiração. 
P312 – Em caso de indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES. 
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. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Concentração (%) 

Vidro Fibroso 
(filamentos 

contínuo de fibra de 
vidro) 

 
 

65977-17-30 

 
 

98 – 100 

Ligante 
(revestimento de 

superfície) 

 
**** 

 
0 - 2 

 

Natureza Química: MISTURA 
Nome Químico: Tecido de Fibra de Vidro 
Este produto pode ser regulamentado, ter limites de exposição ou outras informações identificadas como se 
segue: Vidro fibroso, partículas incômodas, filamentos de vidro. 
Nota: Tal como fabricadas, as fibras de vidro de filamento contínuo não são respiráveis. Produtos de vidro de 
filamento contínuo que sofrem corte, esmagamento ou severos processo mecânicos durante a produção ou 
derrame o uso podem conter uma quantidade muito reduzida de partículas respiráveis, algumas das quais 
podem ser fragmentos de vidro. Consulte as seções 8 e 11. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Após inalação, retire imediatamente a pessoa para o ar fresco. Se os sintomas persistirem, recorra ao 
médico. 

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água corrente durante 15 minutos, pelo menos. Não 
esfregue os olhos para não provocar danos mecânicos. Se a irritação persistir, recorra ao médico. 

Contato com a pele: Após o contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Use uma toalha para 
ajudar a remover as fibras. Para evitar a continuação da irritação, não esfregue nem coce as áreas afetadas. Ao 
esfregar e coçar, as fibras podem penetrar na pele. Se a irritação continuar, recorra ao médico. 

Ingestão: A ingestão deste material é improvável. Se ocorrer, manter a pessoa sob observação durante vários 
dias até haver a certeza de que não houve bloqueio intestinal. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Ponto de ignição: Não tem. 

Classificação de inflamabilidade: Não inflamável. 

Limite superior de inflamabilidade (LSI): Não aplicável. 
Limite inferior de inflamabilidade (LII): Não aplicável. 
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Meios de extinção: Pó químico seco, espuma, dióxido de carbono, água, água em forma de neblina. 

Riscos especiais de fogo e explosão: Não conhecidos. 

Instruções para combater incêndio: Para este produto não se prevê que sejam necessárias medidas especiais. 
Use meios geralmente aceitos para materiais de embalagem. Use aparelho autônomo de proteção respiratória e 
equipamento de proteção adequado para combate ao incêndio. 

Produtos perigosos da combustão: Os produtos primários da combustão são monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e água. Pode haver a liberação de pequenas quantidades de outros compostos indeterminados. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

O derrame deste produto para a terra, água e o ar em grandes quantidades comunicar às autoridades 
competentes. 

Derrame para a terra: Junte o material e coloque-o num recipiente adequado para ser eliminado como lixo não 
perigoso, conforme legislação ambiental. 

Derrame para a água: Este material afunda e dispersa-se ao longo do leito de curso de água e de águas paradas. 
Depois de transportado pela água, não é facilmente removido; no entanto este material não é perigoso na água. 

Emissão para o ar: Este material assenta e depois de ficar concentrado na terra pode ser recolhido e eliminado 
como lixo não perigoso. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Temperatura de armazenamento: Não aplicável. 

Pressão de armazenamento: Não aplicável. 

Manuseio e armazenamento: Não são necessários procedimento especiais para este material. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Limites de exposição 
Vidro fibroso (Filamento contínuo de fibra de vidro 
ACGIH:  
Fração inalável: 5 mg/m³ (TWA) 
Fração respirável: 1 fibra/cm³ (relacionado com partícula respirável com dimensões semelhantes à da fibra – 
fragmentos de vidro) 
O TLV-TWA para fibra de vidro de filamento contínuo respiráveis de 1 fibra/cm³ foi adotado por ACGIH (1998) 
para proteger os trabalhadores contra irritação mecânica. O TLV-TWA de 5 mg/cm³ foi adotado para fibra de 
filamento de vidro não respirável, medido como pó inalável, a fim de se evitar irritação do trato respiratório 
superior. 
Nota: Tal como fabricadas, as fibras de vidro de filamento contínuo não são respiráveis. Produtos de vidro de 
filamento contínuo que sofrem corte, esmagamento ou severos processos mecânicos durante a produção ou 
durante o uso podem conter uma quantidade muito reduzida de partículas respiráveis, algumas das quais podem 
ser fragmentos de vidro. 

Ventilação: A ventilação deve eliminar com eficácia e evitar a acumulação de qualquer tipo de pó resultante do 
manuseamento deste produto. Assegure a aspiração local adequada para manter a exposição do trabalhador 
abaixo dos limites de exposição. 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Proteção para a respiração: Utilize um respirador apropriado e bem colocado com filtro contra partículas para 
concentração de partículas acima dos Limites de Exposição Ocupacional. Escolha um respirador que garante 
proteção adequada e em conformidade com as normas ou outros requisitos aplicáveis. Siga as instruções do 
fabricante do produto. 

Proteção da pele: Recomenda-se vestuário normal de trabalho (camisa de manga comprida e calças compridas). 
Use luvas impermeáveis. A irritação da pele pode surgir principalmente em alguns pontos da pele, tais como: em 
torno do pescoço, pulsos, cintura e entre os dedos. 

Equipamento de proteção para os olhos e rosto: Use óculos de segurança. 

Práticas de trabalho: Use boas técnicas de higiene industrial ao manusear este material. Elimine material da pele 
e dos olhos após contato. Lave a roupa de trabalho sempre separadamente de outras pelas de roupa. Limpe o 
tanque ou a máquina de lavar para evitar que fibras de vidro soltas passem para outras peças de vestuário. 
Mantenha a área de trabalho isenta de poeira e fibras em suspensão durante o processamento ou o fabrico. Use 
equipamento de vácuo para eliminar o produto. Evitar varrer a seco e o uso de ar comprimido, porque esses 
métodos lançam pó e fibras para o ar. Recomendamos fontes para lavar os olhos e chuveiros de emergência. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Branco / Esbranquiçado 

Estado físico: Sólido 

Cheiro: Nenhum 

pH: Não aplicável 

Ponto de congelamento: Não aplicável 

Pressão de vapor (mm Hg @ 20 °C): Não aplicável 

Densidade do vapor (ar = 1): Não aplicável 

Velocidade de evaporação: Não aplicável 

Gravidade específica (água = 1): 2.60 

Solubilidade em água: Insolúvel 

Ponto de ebulição: Não aplicável 

Viscosidade: Não aplicável 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Generalidades: Material estável. 

Condições a evitar: Em princípio, nenhuma. 

Materiais incompatíveis: m princípio, nenhum. 

Produtos perigosos da decomposição: Os produtos primários da combustão são monóxido de carbono, dióxido 
de carbono e água. Outros compostos indeterminados podem ser liberados em quantidades reduzidas. 

Polimerização perigosa: Não há. 

 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT MA-T356  

Nº FISPQ:  
FISPQ101 

Nº Páginas: 
Página 5 de 7 

REV.: 
9 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: O pó pode provocar irritação mecânica nos olhos e na pele. A ingestão pode provocar 
irritação transitória da garganta, do estômago e do trato gastrointestinal. A inalação pode provocar tosse, 
irritação do nariz e da garganta e espirros. Elevados níveis de exposição podem provocar dificuldade respiratória, 
congestão e aperto no peito. 

Toxicidade crônica: Não são conhecidos efeitos crônicos de saúde associados a uso ou ao contato prolongados 
com estes produtos. 

Efeitos cancerígenos: A Agência Internacional para a Investigação do Câncer (International Agency for Research 
on Câncer – IARC) declaro em Junho de 1987 que o filamento contínuo de fibra de vidro não é classificável em 
relação ao efeito cancerígeno nos humanos (Grupo 3). As provas resultantes de estudos efetuados com humanos 
e com animais foram consideradas por IARC como insuficientes para classificar o filamento contínuo de fibra de 
vidro como um material causador de câncer possível, provável, ou confirmado. 
A Conferência Americana de Higienistas Industriais do Governo (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists – ACGIH) estabeleceu uma classificação A4, não classificável como cancerígena para os 
humanos, para fibras de vidro de filamento contínuo respiráveis. Essa conclusão baseou-se em dados 
inadequados em termos do seu caráter cancerígeno em humanos e/ou animais. 

Vidro fibroso (Filamento contínuo de fibra de vidro): 
ACGIH A4 – Não classificável como cancerígeno para humanos (relativo a filamentos de vidro). 
IARC: Grupo 3 – Não classificado quanto ao caráter cancerígeno para humanos. Monografia 43; 1988 (relativo a 
filamentos de vidro). 
As fibras de vidro de filamento contínuo nestes produtos são “não respiráveis”. Produtos que são cortados, 
esmagados ou sujeitos a severos processos mecânicos durante a produção ou o uso contém pequenas 
quantidades de fragmentos respiráveis de vidro “semelhantes a fibra” (Critério WHO > 5 micra de comprimento; 
ᵟ 3 micra de diâmetro e uma relação de aspecto ᵋ 3:1 (relação comprimento – largura). Pelos dados disponíveis 
sobre monitorização da exposição, é de esperar que concentrações de exposição de fragmentos respiráveis de 
vidro “semelhante a fibra” transportador através do ar sejam muito reduzidas ou não detectáveis. 

Material relacionado: Recentemente, foi conduzido em estudo laboratorial de IOM com ratos usando produto 
diferente (fibra de vidro “respirável” de aplicação especial) com composição e durabilidade comparáveis. Os 
animais da experiência, depois de respirarem concentrações extremamente elevadas (1000 f/cm³) de fibras de 
vidro respirável de aplicação especial num processo a longo prazo, apresentaram fibrose avançadas, câncer do 
pulmão e mesotelioma. 

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 
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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 

  
 


