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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM 
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: 
Sensibilização à pele Categoria 1B 

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: 
O produto não possui outros perigos. 
 
Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

   
 
Palavras de advertência: ATENÇÃO 
Frases de perigo 
H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele. 
Frases de precaução 
PREVENÇÃO 
P261 – Evitar inalar poeiras ou fumos 
P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 
P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
RESPOSTA À EMERGÊNCIA 
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. 
P321 – Tratamento específico. 
P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. 
P362 + P364 – Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente. 
DISPOSIÇÃO 
P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Segredo Industrial 1 xxxx H315, H317, H319, 
H334 

< 10  

Dissulfeto 
tetrametil-tiuram 

137-26-8 xxxxx < 10 

 

Natureza Química: MISTURA  
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova 
e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. 

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima 
com água em abundância. Caso sinta indisposição, contato um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um 
médico. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Pode provocar reações alérgicas na pele. 

Notas para o médico: Evite o contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento 
sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, 
metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção 
Apropriados: Compatível com espuma, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 
Não recomendados: Jatos de água de forma direta. 

Perigos específicos da mistura ou substância: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode 
formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.  
Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como 
bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua 
embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo 
autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos na 
incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais 
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não fume. Evite o contato com o produto. Caso 
necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. 
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Para o pessoal de serviço de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de 
proteção adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. 

Método e materiais para a contenção e limpeza: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 

Método e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que 
não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-se para local seguro. Para 
destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos 
vazamentos para este produto. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio seguro 
Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 
ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção 
individual conforme descrito na seção 8. 

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar 
ou ir ao banheiro. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. 

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. 
Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35 °C. Não é necessária adição de estabilizantes 
e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. 

Materiais adequados para embalagem: Bobinas de plástico gofrado. 

Materiais inadequados para embalagem: Papel. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 
Limite de exposição ocupacional: - Dissulfeto tetrametil-tiuram  
                                                              TLV – TWA (ACGIH, 2015): 0,05 mg/m³ (FIV) 
                                                              FIV – Fração Inalável e Vapor   

Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 

Outros limites e valores: Não estabelecidos. 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio 
exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, 
dos constituintes do produto, abaixo os limites de exposição ocupacional indicados. 

Medidas de proteção pessoal 
Proteção dos olhos / face: - 

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção 
adequadas. 

Proteção respiratória: Em casos de alto potencial de explosão use equipamento de proteção respiratória do tipo 
E2. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM 

Nº FISPQ:  
FISPQ152 

Nº Páginas: 
Página 4 de 7 

REV.: 
10 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e cor): Sólido preto 

Odor e limite de odor: Não disponível. 

pH: Não disponível. 

Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível. 

Ponto de fulgor: Não disponível. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível. 

Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade relativa: Não disponível. 

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

Temperatura de autoignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: Não disponível. 

Outras informações: Não disponível. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão. 

Estabilidade química: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto. 

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes. 

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda. 

Corrosão / irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação da pele. 

Lesões oculares graves / irritação ocular: Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. 

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode provocar reações alérgicas na pele. Não é esperado que o produto 
apresente sensibilização respiratória. 

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

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não é esperado que o produto apresente toxicidade 
ao órgão-alvo específico por exposição única. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente 
toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. 

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamento e impacto do produto 
Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade. 

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente 
persistência e não seja rapidamente degradado. 

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 

Mobilidade no solo: Não determinada. 

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para destinação final 
Produto: 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: Manter 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 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: 12-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
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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 
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 
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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 

    
 

 

 

 

 

 


