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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT RB-CB1 ADESIVO COMP. B2 
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 (H225) 
Toxicidade específica do órgão destino (exposição 
única) 

Categoria 3 (H336) 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

   
 
 
Frases de Perigo: 
H225 – Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens. 
 
Frases de precaução: 
P210 – Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não 
fumar. 
P233 – Manter o recipiente bem fechado. 
P261 – Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. 
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água / tomar uma ducha. 
P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição 
que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / 
médicos. 
P403 + P235 – Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
Características perigosas suplementares e elementos de rotulagem: 
EUH066 – Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
EUH204 – Contém isocianatos. Pode provocar uma reação alérgica. 
Outros perigos: 
Não existe informação disponível. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Acetato de etila 141-78-6 Flam. Líq. 2 H225 
Olhos Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H336 

71 

Tris (p-
isocianatofenil)tiofosfato 

4151-51-3 Tox. Aguda 4 Oral 
H302 28 

 

Natureza Química: MISTURA – Tris(p-isocianatofenil)tiofosfato 
Contém: Ciclobenzeno (CAS nº 108-90-7) – Classificação GHS: Flam. Liq. 3 H226 Tox. Aguda 4 Inalante H332 Pele 
Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 2 H411 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Descrição das medidas de primeiros socorros 
Recomendação geral: Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. 
Após a inalação: Inalação de aerossóis ou vapor em concentrações elevadas – Levar o sinistrado para o ar libre, 
agasalha-lo e deixa-lo em repouso; é necessário assistência médica no caso de dificuldades de respiração. 
Após o contato com a pele: Em caso de contato com a pele, lavar cuidadosamente com muita água e sabão. Em 
caso de reação da pele, consultar um médico. 
Após o contato com os olhos: Lavá-los (pelo menos, durante 10 minutos) com água morna, mantendo as 
pálpebras abertas. Em seguida, consultar imediatamente um oftalmologista. 
Após a ingestão: NÃO provocar o vômito, é necessário assistência médica. 

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Indicações para o médico: Primeiros socorros, descontaminação, tratamento sintomático. 

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Medidas terapêuticas: Não existe informação disponível. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção 
Meios de extinção adequados: Dióxido de carbono (CO2), espuma, pó extintor, no caso de grandes incêndios, 
também um jato de água pulverizada. 
Meios de extinção não recomendados: Jato de água direto. 

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Durante o incêndio formam-se monóxido e dióxido de carbono, óxidos nítricos, vapores de isocianato e traços de 
ácido cianídrico (ácido prússico). Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os gases gerados. 

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Em caso de combate ao fogo é necessário usar proteção respiratória com admissão independente de ar e 
vestuário de proteção química hermeticamente fechado. 
Evitar a penetração da água de extinção no solo e nas águas subterrâneas ou superficiais. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
Utilizar equipamentos de proteção (ver seção 8). Manter afastadas as fontes de ignição. Cuidar da ventilação 
suficiente. Manter afastadas pessoas não participantes. 

Precauções ao meio ambiente 
Evitar a penetração nos cursos de águas, nas águas residuais e no solo. 

Métodos para limpeza 
Cobrir os restos de produto com material úmido e aglutinante de líquidos. (ex. serragem, aglutinante de 
produtos químicos a base de hidrato de cálcio, areia). Depois de uma hora, recolher o recipiente de resíduos, 
sem fechar o recipiente (formação de CO2). Manter úmido e depositar alguns dias num lugar seguro ao ar livre. 

Outras informações 
Outras medidas de remoção ver seção 13. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para o manuseio seguro 
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho. É necessário aspirar o ar 
durante a aplicação à pistola. 
Nos lugares de trabalho em que se podem formar aerossóis e/ou vapores de isocianato em concentrações 
elevadas, há que evitar a ultrapassagem do valor limite de exposição mediante uma ventilação adequada. A 
direção do fluxo de ar deve ser oposta às pessoas. Controlar os valores-limite das concentrações no ar 
mencionados na seção 8. 
É necessário proteção contra explosões. 
Observar as medidas de proteção individual descritas na seção 8. Observar as medidas de precaução exigidas 
para a manipulação de isocianatos. Evitar o contato com a pele e com os olhos, assim como a inalação dos 
vapores. 
Manter afastado de produtos alimentares. Antes dos intervalos e ao término do trabalho lavar as mãos e aplicar 
creme protetor. Guardar as roupas de trabalho separadamente. Retirar imediatamente todo o vestuário 
contaminado. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades 
Guardar o recipiente seco e bem fechado num lugar fresco e bem ventilado. 
Classe de armazenagem Alemã (TRGC 510): 3 – Líquidos inflamáveis 

Utilizações finais específicas 
Não existe informação disponível. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 
Componentes com valores limite relativos ao local de trabalho que devem ser monitorados 

Substância CAS Bases Tipo Valor Valor Limite 
Máximo 

Observações 

Acetato de 
etila 

141-78-6 BR OEL TWA 48 h 310 ppm 
1.090 mg/m³ 

  

Clorobenzeno 108-90-7 BR OEL TWA 48 h 59 ppm 
275 mg/m³ 

  

Clorobenzeno 108-90-7 EU ELV TWA 5 ppm 
23 mg/m³ 

 Indicativo 

Clorobenzeno 108-90-7 EU ELV STEL 15 ppm 
70mg/m³ 

 Indicativo 

O produto pode conter vestígios de fenilisocianato. 
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Controle da exposição 
Proteção da face: É necessário proteger a respiração quando se trabalha em lugares mal ventilados ou no caso 
de aplicação à pistola. Recomenda-se utilizar máscara de ar fresco ou, para trabalhos de curta duração, filtro de 
combinação A2-P2. 
Os sintomas nas vias respiratórias também podem aparecer depois de algumas horas após a sobre-exposição. 

Proteção das mãos: Materiais condicionalmente apropriados para luvas de proteção, EN374: 
Borracha butílica, IIR: espessura ≥ 0,5 mm; Pausa através do tempo: ≥ 60 min. 
Recomendação: eliminar as luvas contaminadas. 

Proteção dos olhos: Usar equipamento protetor para os olhos/face. 

Proteção do corpo e da pele: Usar vestuário de proteção adequado. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido 

Cor: Amarelo até castanho 

Odor: Semelhante aos ésteres 

Limite de odor: Não determinado 

pH: Não aplicável 

Ponto de ebulição / faixa: Cerca de 77 °C a 1.013 hPa 

Ponto de fulgor: Cerca de -4 °C (DIN 51755) 

Taxa de evaporação: Não determinado 

Inflamabilidade: Não determinado 

Índice de combustão: Não aplicável 

Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade: Acetado de etila – superior 11,5% (V); inferior 
2,2 % (V) 

Pressão de vapor: Cerca de 97 hPa a 20°C 

Densidade de vapor: Não determinado 

Densidade: Cerca de 1,0 g/cm³ a 20 °C (DIN 53217) 

Miscibilidade em água: Não miscível a 15 °C 

Solubilidade na água dos ingredientes – Acetado de etila: cerca de 85 g/L a 20 °C 

Tensão superficial: Não determinado 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): Não determinado 

Temperatura de ignição espontânea: Não aplicável 

Temperatura de ignição: Cerca de 460 °C 

Temperatura de decomposição: Não determinado 

Viscosidade dinâmica: Cerca de 3 mPa.s a 20 °C (DIN 53019) 

Propriedades explosivas: Não determinado 

Classe de explosão do pó: Não aplicável 

Propriedades oxidantes: Não determinado 
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Outras informações: 
Os valores indicados não correspondem em todos os casos à especificação do produto. Os dados de 
especificação são apresentados na Ficha Técnica do produto. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Informação não disponível. 

Estabilidade química: Não se verifica decomposição até o início da ebulição. 

Possibilidades de reações perigosas: Reação exotérmica com aminas e álcoois; com água formação de CO2, 
aumento da pressão nos recipientes fechados; perigo de rebentamento. 

Condições a evitar: Informação não disponível. 

Materiais incompatíveis: Informação não disponível. 

Produtos de decomposição perigosos: Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de 
armazenagem e manipulação adequadas. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda, oral: 
DL50 Ratazana: > 2.000 mg/kg 
Método: Protocolo OECD 423 
Estudos toxicológicos com o produto 
Toxicidade aguda, dermal: 
Acetato de etila 
DL 50 Coelho, macho: > 18.000 mg/kg 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Com base nos dados específicos disponíveis, os critérios de classificação não 
são preenchidos. 
Toxicidade aguda, por inalação: 
Acetato de etila 
CL50 Ratazana: > 22,5 mg/L, 6h 
Ambiente de teste: vapor 
Avaliação: A substância ou mistura não tem toxicidade aguda por inalação. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
CL50 Ratazana, macho: 5,721 mg/L, 4h 
Ambiente de teste: pó / névoa 
Métodos: Diretrizes do Teste OECD 403 

Irritação cutânea primária 
Espécie: Coelho 
Resultado: Fracamente irritante 
Classificação: Não provoca irritação na pele 
Método: Diretrizes do Teste OECD 404 
Estudos toxicológicos com o produto 
Irritação cutânea primária nas mucosas 
Espécie: Coelho 
Resultado: Fracamente irritante 
Classificação: Não irrita os olhos 
Método: Diretrizes do Teste OECD 405 
Estudos toxicológicos com o produto 

Sensibilização 
Acetato de etila 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

De acordo com a NBR-14725-4:2014 
NOME DO PRODUTO: 
ANCOLIT RB-CB1 ADESIVO COMP. B2 

Nº FISPQ:  
FISPQ156 

Nº Páginas: 
Página 6 de 14 

REV.: 
10 

DATA: 
DEZ-2019 

 

TECNOLITA Industrial Ltda. 
 

 

Sensibilização da pele seg. Magnuusson/Klingmann (teste de maximização): 
Espécie: Porquinho da índia 
Resultado: Negativo 
Classificação: Não causa sensibilização da pele. 
Método: Diretrizes do teste OECD 406 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
Sensibilização da pele seg. Beuhler (teste epicutâneo): 
Espécie: Porquinho da índia 
Resultado: Negativo 
Classificação: Não causa sensibilização da pele. 
Método: Diretrizes do Teste OECD 406 
Estudo toxicológicos do produto em solvente. 
Sensibilização respiratória: 
Classificação: Substância não classificada como sensibilizante das vias aéreas conforme as Diretivas 2006/121/CE 
e 1999/45/CE. 

Toxicidade subaguda, subcrônica e prolongada 
Acetato de etila 
LOAEL: 350 ppm 
Via de aplicação: Inalante 
Espécie: Ratazana, macho/fêmea 
Doses: 0 – 350 – 750 – 1500 ppm 
Duração da exposição: 13 x 
Frequência do tratamento: 6 horas por dia, 5 dias por semana 
Órgãos alvo: Membrana nasal interior 
Substância do teste: vapor 
Método: Protocolo OECD 413 
LOAEL: 900 mg/kg 
Via de exposição: Oral 
Espécie: Ratazana macho/fêmea 
Doses: 0 – 300 – 900 – 3600 mg/kg 
Duração: 12 w 
Frequência do tratamento: diariamente 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
NOAEL: 2,8 mg/m³ 
Via de exposição: Inalante 
Espécie: Ratazana macho/fêmea 
Doses: 0 – 2,8 – 15,4 – 74 mg/m³ 
Duração da exposição: 28 d 
Frequência do tratamento: 6 horas por dia, 5 dias por semana 
Substância de teste: em aerossol 
Método: Protocolo OECD 412 

Carcinogenicidade 
Acetato de etila: Sem dados disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva / fertilidade 
Acetato de etila: Os dados disponíveis não apresentam nenhuma indicação de efeitos tóxicos para a reprodução. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Os dados disponíveis não apresentam nenhuma indicação de efeitos tóxicos 
para a reprodução. 

Toxicidade reprodutiva / teratogenicidade 
Acetato de etila 
NOAEL (teratogenicidade): 20000 ppm 
NOAEL (materno): 16000 ppm 
NOAEL (toxicidade para o desenvolvimento): 20000 ppm 
Espécie: Ratazana, fêmea 
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Via de aplicação: Inalante 
Doses: 0 – 10000 – 16000 – 20000 ppm 
Método: Protocolo OECD 414 
Estudos de um produto comparável. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Os dados disponíveis não apresentam nenhuma indicação de efeitos tóxicos 
para a reprodução. 

Genotoxicidade in vitro 
Tipo de teste: Teste de salmonelas/microssomas (teste Ames) 
Resultado: Nenhuma indicação de mutagenicidade 
Método: OECD TG 471 
Estudos realizados com o produto. 
Tipo de teste: Mutação pontual em células de mamíferos (teste HPRT) 
Sistema de teste: Linha celular de hamster chinês V79 
Ativação metabólica: com / sem 
Resultado: Negativo 
Método: OECD TG 476 
Estudos realizados com o produto. 
Tipo de teste: Teste de micronúcleo 
Sistema de teste: Linha celular de hamster chinês V79 
Ativação metabólica: com / sem 
Resultado: Negativo 
Método: OECD TG 487 
Estudos realizados com o produto. 

Genotoxicidade in vivo 
Acetato de etila 
Tipo de teste: Teste de micronúcleo in vivo 
Espécie: Rato, macho 
Via de aplicação: Intraperitoneal 
Dose: 0 – 100 – 200 – 400 – 800 mg/kg 
Resultado: Negativo 
Método: OECD TG 474 

Avaliação STOT – exposição única 
Acetato de etila: Pode provocar sonolência ou vertigens. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 
Avaliação STOT – exposição repetida 
Acetato de etila: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 

Toxicidade por aspiração 
Acetato de etila: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 

Avaliação CMR 
Acetato de etila 
Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
Mutagenicidade: Os testes in vitro e in vivo não revelaram quaisquer efeitos mutagênicos. De acordo com estes 
dados, a substância não é classificada como mutagênica. 
Teratogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade reprodutiva/Fertilidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
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Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
Mutagenicidade: Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagênicos. 
Teratogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade reprodutiva/Fertilidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 

Avaliação toxicológica 
Acetato de etila 
Efeitos agudos: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Sensibilização: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade em dosagem repetida: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
Efeitos agudos: Nocivo por ingestão. 
Sensibilização: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade em dosagem repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 

Outras indicações 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
Características/efeitos especiais: Em caso de exposição excessiva é possível a irritação dos olhos, do nariz e das 
vias respiratórias, de acordo com a concentração do produto. Pode causar hipersensibilidade e o aparecimento 
retardado de transtornos (asma, dificuldade de respiração, tosse). As pessoas hipersensíveis podem reagir a 
concentrações de isocianato muito reduzidas. No caso de ação prolongada ou repetida do produto, possível 
irritação da pele e dos olhos. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Evitar a penetração nos cursos de águas, nas água residuais e no solo. 
Toxicidade 
Toxicidade aguda para os peixes 
Espécie: Danio rerio (peixe-zebra) 
Duração da exposição: 96 h 
Método: Diretrizes do Teste OECD 203 
Não se verificam efeitos tóxicos em caso de solução saturada. 
Análise ecotoxicológica com o produto. 
Toxicidade crônica para peixe 
Acetato de etila 
NOEC < 9,65 mg/L 
Espécie: Pimephales promelas (vairão gordo) 
Duração da exposição: 32 d 
Método: Teste de nível primeiros anos de vida. 
Toxicidade aguda para dáfnias 
Espécie: Daphnia magna 
Duração da exposição: 48h 
Método: OECD TG 202 
Não se verificam efeitos tóxicos em caso de solução saturada. 
Análises exotoxicológicas com o produto. 
Toxicidade crônica para a dáfnia 
Acetato de etila 
NOEC (Reprodução) 2,4 mg/L 
Espécie: Daphnia magna 
Duração da exposição: 21 d 
Método: Dados não disponíveis 
Toxicidade aguda para as algas 
Espécie: Scenedesmus subspicatus 
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Duração da exposição: 72 h 
Método: Protocolo OECD 201 
Não se verificam efeitos tóxicos em caso de solução saturada. 
Análise ecotoxicológicas com o produto. 
Toxicidade aguda para as bactérias 
CE50 > 10.000 mg/L 
Espécie: Iodo ativado 
Método: Protocolo OECD 209 
Análise ecotoxicológicas com o produtos. 
Toxicidade sedimentar 
Acetato de etila: Devido ao baixo coeficiente de partição n-octanol/água, não se espera que haja adsorção no 
sedimento. 
Avaliação da ecotoxicologia 
Acetato de etila 
Toxicidade agua para o ambiente aquático: A substância está classificada como não crítica para organismos 
aquáticos. 
Toxicidade crônica para o ambiente aquático: Devido à biodegradabilidade fácil, a toxicidade aquática crônica 
pode ser considerada pouco exigente. 
Toxicidade no solo: Não se espera que se adsorva no solo. 
Impacto no tratamento dos esgotos: Dada a reduzida toxicidade para as bactérias, não há o perigo de 
deterioração da capacidade de depuração das centrais de tratamento biológico. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosato 
Toxicidade agua para o ambiente aquático: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 
Toxicidade crônica para o ambiente aquático: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não 
são preenchidos. 
Impacto no tratamento dos esgotos: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
preenchidos. 

Persistência e degradabilidade 
Biodegradabilidade 
Acetato de etila 
Tipo de teste: aeróbio 
Inóculo: Iodo ativado 
Biodegradabilidade: cerca de 69%, 20d, ou seja, facilmente degradável. 
Inóculo: Iodo ativado 
Biodegradabilidade: cerca de 93%, 6d, ou seja, facilmente degradável 
Tris (o-isocianatofenil) tiofosfato 
Tipo de teste: aeróbio 
Inóculo: Iodo ativado 
Biodegradabilidade: 58,2%, 28d, ou seja, não facilmente degradável 
Método: Protocolo OECD 301 F 
Estabilidade na água 
Acetato de etila 
Tipo de teste: Hidrólise 
Semi-vida: 16 anos (pH 5) 
Temperatura da hidrólise: 25 °C 
Tipo de teste: Hidrolise 
Semi-vida: 2 anos (pH 7) 
Temperatura da hidrólise: 25 °C 
Tipo de teste: Hidrólise 
Semi-vida: 7,5 d (pH 9) 
Temperatura da hidrólise: 25 °C 
Hidroliza-se lentamente com o contato com a água. 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
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Tipo de teste: Hidrólise 
Semi-vida: < 24h a 20 °C (pH 7) 
Método: OECD TG 111 
A substância hidrolisa rapidamente em água. Estudos de um produto comparável. 
Fotodegradabilidade 
Acetato de etila 
Tipo de teste: Fototransformação no ar 
Temperatura: 25 °C 
Sensibilizador: Radicais HO 
Meia vida (fotólise indireta): 75 h 
Após evaporação o contato com o ar a substância sofrerá uma degradação fotoquímica lenta. 
Volatilidade (constante de Henry Law) 
Tris (p-isocianatofenil) tiofosfato 
Valor calculado = 0,621 Pa*m³/mol a 20 °C 
A substância tem de ser classificada como ligeiramente volátil da água. 

Potencial de bioacumulação 
Bioacumulação 
Acetato de etila 
Fator de bioconcentração (BCF): 30 
Espécie: meuciscus idus (Carpa dourada) 
Duração da exposição: 3 d 
Acumulação não significante nos organismos. 

Mobilidade no solo 
Distribuição por compartimentos ambientais 
Acetato de etila 
Adsorção/solo 
Devido ao baixo coeficiente de partição n-octanol/água, não se espera que haja adsorção no solo. 
Altamente móvel nos solos. 
Tris (p-isocianatofeil) tiofosfato 
Adsorção/solo 
Valor Koc: 256000 
Método: Calculado 
Disseminação ambiental 
Acetato de etila 
Método: Calculado 
O produto será disperso entre os diversos compartimentos ambientais (solo/água/ar). 

Resultado da avaliação PBT e mPmB 
Sem dados disponíveis. 

Outros efeitos adversos 
O isocianato reage com água na interface, formando CO2 e um produto sólido insolúvel com alto ponto de fusão 
(poliuréia). Esta reação é fortemente promovida por substancias tensoativas (p. ex. líquidos) ou por solventes 
solúveis em água. Segundo a experiência até agora adquirida a poliureia é inerte e não degradável. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

No tratamento e disposição do produto, de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a 
legislação local, estadual e nacional. Para a eliminação dentro da EU, utilizar o código de resíduos válidos em 
cada caso segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

Métodos de tratamento de resíduos 
Diretamente após a última retirada de produto, as embalagens devem ser esvaziadas por completo (de maneira 
que nelas não fique líquido, pó, granulado ou pasta). Depois de neutralizados os restos de produto aderentes às 
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paredes do recipiente, anular as etiquetas do produto e as indicações de perigo. Estas embalagens podem ser 
entregues para reciclagem aos centros de recepção de materiais de embalagens dos sistemas de evolução da 
indústria química. A recuperação das embalagens vazias deve ser realizada segunda a legislação nacional e as 
normas sobre a proteção do meio ambiente. 
Não eliminas em águas residuais. 

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: 1173 

Nome apropriado para embarque: ACETATO DE ETILA, SOLUÇÃO 

Classe de risco: 3  

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 33 

Grupo de embalagem: II 

Perigos para o ambiente: Não 

 

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: 1173 

Nome apropriado para embarque: ETHYL ACETATE, SOLUTION 

Classe de risco: 3 

Grupo de embalagem: II 

Perigos para o ambiente: Não 

 

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: 1173 

Nome apropriado para embarque: ETHYL ACETATE, SOLUTION 

Classe de risco: 3 

Grupo de embalagem: II 
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Perigos para o ambiente: Não 

 

Precauções especiais para o uso 
Consulte a seção 6 – 8. 
Outras indicações: Facilmente inflamável. Proteger da umidade. Sensível ao calor a partir de + 40 °C. Manter 
separado de produtos alimentares, ácidos e soluções alcalinas. 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 
Regulamentação/legislação específica para substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 
Diretiva 2012/18/EU par o controle de perigos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 
P5c Líquidos inflamáveis 
Quantidade 1: 5.000 t 
Quantidade 2: 50.000 t 
Classe de contaminação das águas (Alemanha) 
1 ligeiro contaminante da água (segundo o Apêndice 4 VwVwS) 
Observar a Folha de informação M044 sobre a fabricação de poliuretanos e processamento de isocianatos e a M 
017 sobre solventes da BG Chemie (AssociaçãoProfissional Alemã da Indústria Química) 
Avaliação de segurança química 
Não há uma Avaliação de Segurança Química para esta substância/mistura nem para seus componentes. 
Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura 
Brasil. Percursores de drogas: Não banido e/ou restrito 
Portaria No 1724, controle e fiscalização dos produtos químicos: Contacte o seu representante de vendas para 
obter mais informações. 
Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários: 
DSL: Todos os componentes deste produto estão na lista DSL (Lista de Substâncias Domésticas Canadenses 
[Canadian Domestics Substances List} 
AICS: Em conformidade com o inventário 
ENCS: Em conformidade com o inventário 
KECI: Em conformidade com o inventário 
PICCS: Não está em conformidade com o estoque 
IECSC: Em conformidade com o inventário 
TSCA: No inventário TSCA 
Inventários: 
AIC (Austrália), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (União Européia), ENCS (Japão), ISHL (Japão), KECI (Coréia), 
NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (EUA) 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 12-12-2019 
 
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 
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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 
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); 
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