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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: REFRALIT CR-32 
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 

Efeitos à saúde: Durante a demolição do revestimento refratário desgastado, ocorrerá a geração de poeira. A 
exposição ocupacional a poeiras minerais durante longo período poderá causar pneumoconiose. 
Efeitos ao meio ambiente: Produto inerte. Não causa danos ambientais. 
Riscos físicos e químicos: Risco de queda dos tijolos durante o manuseio para assentamento. 
Perigos específicos: Não há. 
 
Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

   
 
Palavras de advertência: ATENÇÃO 
Frases de perigo 
H334 – Pode causar dificuldade de respiração se inalado. 
Frases de precaução 
PREVENÇÃO 
P261 – Evite respirar as poeiras. 
P271 – Utiliza somente em áreas abertas ou bem ventiladas. 
P284 – Em caso de ventilação inadequada, utilize proteção respiratória. 
P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova e mantenha a pessoa em área ventilada para garantir conforme 
respiratório. 
P402 – Armazene em local seco. 
P501 – Dispor o material conforme legislação ambiental local. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Composto cerâmico 
refratário formado 

antiácido 

NA 
NA 

40,5 % Al2O3 
53,6 % SiO2 

 

Natureza Química: Composto cerâmico 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância. 

Contato com a pele e as mucosas: Lavar com água e sabão neutro. 

Inalação: Nas operações de demolição, se houver exposição à elevada concentração de poeira sem que as 
medidas preventivas tenham sido tomadas, encaminhe o funcionário para um local arejado e mantenha livres 
suas vias respiratórias. 

Ingestão: Não permitir a ingestão de nada pela boca. Encaminhar para atendimento médico. 

Informações ao médico: Trata-se de material cerâmico inorgânico. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de combate a incêndio: Este produto não é inflamável, pois trata-se de um material refratário resistente 
ao calor. 

Recomendações ao combate a incêndio: Produto não inflamável. Não necessita de recomendações ao combate 
a incêndio. 

Recomendações especiais: Não combustível. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: Vestimenta habitual de trabalho. Utilizar calçado de segurança. 

Remoção de Fontes de Ignição: Não há necessidades, pois não há risco de explosão. Produto não inflamável. 

Controle de poeira: Usar ventilação exaustora para manter a concentração de poeira abaixo do TLV 
recomendado pela ACGIH. 

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Usar máscara contra pó adequada para 
exposição a poeiras minerais, luvas de segurança antiderrapantes, óculos de segurança. 

Precauções ao meio ambiente: Apesar de não causar danos ambientais, o material deve ser recolhido. 

Métodos para limpeza: Aspirar e lavar. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio: Fazer uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo recomendados. 

Armazenamento: As padiolas devem ser empilhadas no máximo em quatro níveis e preferencialmente mantidas 
em local coberto. 
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Materiais seguros para embalagem: Padiolas de madeira, envoltas por filme de polietileno termo contraído. 
Como proteção adicional, opcionalmente poderá ser cintada com fita de poliéster. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Proteção respiratória: Respirador sem manutenção para poeiras e névoas tipo PFF-1. Atenção, este respirador 
não deve ser utilizado se concentração de oxigênio no local for inferior a 18%. 

Proteção das mãos: Luvas de raspa ou vaqueta com reforço na palma e tira de reforço entre polegar e indicador. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral em lentes em policarbonato. 

Proteção da pele e do corpo: Utilize roupas de proteção que minimizem o contato e/ou exposição com a pele. 

Proteção dos pés: Botina com biqueira de aço (se o ambiente for alagadiço deverá ser optado por botas de 
borracha com biqueiras de aço). 

Medidas de engenharia: Fazer uso de um sistema de ventilação adequado para manter a concentração de 
poeira abaixo do limite de tolerância recomendado pela ACGIH, ou NR-15 – portaria 3214/78. 

Limite de exposição ocupacional: Poeiras minerais: NR-15, Anexo nº 12 – portaria 3214/78: Fração respirável = 
8% / (%quartzo +2) mg/m³ 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado físico: Sólido 

Forma: Tijolos de formatos padronizados e especiais. 

Cor: Amarelo claro 

Odor: Inodoro 

pH: 7,5 (solução aquosa a 10%) 

Ponto de ebulição: Tratando-se de um material refratário, o seu ponto de fusão é superior a 1600 °C, e não 
entra em ebulição antes de atingir 2600 °C. 

Faixa de temperatura de ebulição: 2600 °C a 3000 °C 

Faixa de destilação: Impossível de destilar devido à elevada temperatura de formação de vapor. 

Ponto de fusão: > 1600 °C 

Temperatura de decomposição: Não se decompõe com o calor. 

Ponto de fulgor Material não combustível 

Temperatura de auto-ignição: Material não combustível. 

Limite inferior de explosividade: Material não explosivo por ser constituído de óxidos refratários. 

Limite superior de explosividade: Material não explosivo por ser constituído de óxidos refratários. 

Pressão de vapor: Não forma vapor sob condições inferiores a 2600 °C. 

Densidade de vapor: Valor indeterminado decorrente da elevada temperatura de vaporização. 

Densidade: 2,27 g/cm³ 

Solubilidade: < 0,1 ppm 

Coeficiente de partição n-octanol/água: Material insolúvel em água e álcool, portanto, este valor é 
indeterminado. 
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Taxa de evaporação: Não forma vapor à pressão atmosférica normal e abaixo de 2600 °C. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade: Produto estável. 

Reações perigosas: Este material cerâmico é inerte e não reage de forma perigosa com outras substâncias. 

Inibidores de reação perigosa: Pelo fato de não ocorrer nenhum tipo de reação perigosa, pois trata-se de um 
produto estável, não existe uma recomendação específica para este item. 

Produtos perigosos da decomposição: Este material cerâmico não se decompõe com calor. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não ocorre. 

Efeitos locais: 
- Inalação: Não aplicável. 
- Contato com os olhos: Não aplicável. 

Sensibilização: Desprezível. Produto inofensivo. 

Toxicidade crônica: Produto não tóxico. Evitar a inalação da poeira. 

Efeitos da Exposição de Curta Duração: Não aplicável. 

Efeitos da Exposição de Longa Duração: Não aplicável. 

Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não aplicável. 

Efeitos específicos: Não aplicável. 

Substâncias que podem causar efeitos aditivos ou de potenciação: Não são conhecidas. 

Efeitos da exposição do produto por inalação: Não aplicável. 

Efeitos da exposição do produto por contato com a pele: Não aplicável. 

Efeitos da exposição do produto por contato com os olhos: Não aplicável. 

Efeitos da exposição do produto por ingestão: Não aplicável. 

 A sílica presente no agregado deste produto está combinada com a alumina na fórmula de mulita 
(3Al2O3 . 2SiO2). Não encontra-se a presença de sílica livre na forma cristalizada, as medidas de controle 
devem ser tomadas para se evitar a exposição ocupacional à poeira deste produto. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Mobilidade: Poeiras como as da confecção de produtos refratários tem um baixo nível de toxicidade aquosa, são 
insolúveis e de baixa mobilidade. Baseado nessa informação, não haverá um significativo risco para o ambiente 
se, acidentalmente, contamine em terra ou água. No entanto, poeiras e materiais gerados durante as operações 
de manutenção e demolição, podem estar contaminados com outras substâncias perigosas oriundas do processo 
em que o refratário foi utilizado (metais, álcalis, etc). A avaliação de poeiras e materiais de processos específicos 
deverá ser conduzida por um profissional ambiental qualificado para determinar se existe ou não o risco 
ambiental em caso de uma contaminação. 

Persistência / Degradabilidade: Os resíduos refratários não se decompõem com o passar do tempo, entretanto, 
por serem materiais inertes, não degradam o meio ambiente. 

Bioacumulação: Não ocorre. 
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Comportamento esperado no meio ambiente: Não ocorre. 

Possível impacto ambiental – Eco Toxicidade: Não haverá risco para o ambiente se, acidentalmente, contamine 
em terra ou água. No entanto, poeiras e materiais gerados durante as operações de manutenção e demolição, 
podem estar contaminados com outras substâncias perigosas oriundas do processo em que o refratário foi 
utilizado (metais, álcalis, etc). A avaliação de poeiras e materiais de processos específicos deverá ser conduzida 
por um profissional ambiental qualificado para determinar se existe ou não o risco ambiental em caso de uma 
contaminação. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Disposição de resíduos: Para efetuar a disposição deste material como resíduo, destine-o para aterros 
industriais classe II (não perigosos). 

Embalagens do produto usadas: Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos, incineração ou 
coprocessamento. 

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 
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 
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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 

    
 

 

 

 

 

 


