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Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – FISPQ 

 

Produto: Veda Calha  

 

 

Nome do Produto: Calhafix 

Empresa: Garin & Cia Ltda. 

Endereço: Rua Ipê, 163 - 06413-680 Barueri (SP) 

Fone: (0xx11) 4161-1600 -  Fax: (0xx11) 4161-3924 

e-mail: ultrabond@garinbrasil.com.br 

Site: www.garinbrasil.com.br 

 

 

 

 

Perigos mais importantes                                                                           Produto inflamável. 

 
Perigos para a saúde 

 
 

Ingestão: Pode ocorrer irritação na boca e garganta; Ingestão de pequenas 
quantidades pode causar dor de cabeça, desmaios e náuseas; Grandes quantidades ingeridas 
podem levar a perda da consciência. 
 
Olhos: Vapores e o contato do produto com os olhos, causam irritação e podem causar conjuntivite 
química. 
 
Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação Pode causar 
irritação das vias respiratórias, além de dor de cabeça, tontura, falta de ar, desmaios e náuseas. 
Inalações em altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda de 
consciência. 
 
Efeitos ambientais: O produto é insolúvel na água, podendo afetar o ecossistema. 
 
Perigo físicos / químicos: Inflamabilidade. 
 
Perigo específico Líquido  
Classificação do produto: Líquido inflamável. 

 

 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

 

mailto:ultrabond@garinbrasil.com.br
http://www.garinbrasil.com.br/
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Tipo de produto:                                                                            Preparado ( mistura ) 
 
Natureza química:                                                                         Selante 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo 
 

    Nome Químico          CAS Number        Faixa de Concentração        TLV (TWA)         Símbolos     Frases R 

Copolímero Termoplástico   9003-55-8                    20 a 40%                          NE                        F                  R10 

Resina Hidrocarbônica         68410-16-2                  10 a 30%                          NE                        F                  R10 

Mek                                      108-88-3                     20 a 40%                    78 ppm                  F / Xn               R10 

Hexano                                100-54-3                        20 a 40%                    50 ppm                     F                   R10 

 
Produto isenta de chumbo. 
Sistema de classificação Ingredientes classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC. 

Classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20. 
Visão geral das emergências S2 - Manter fora do alcance de crianças. 
S15/16 - Manter afastado do calor, chama ou fonte de faísca. 
S21 - Quando estiver usando não fumar. 

 

 

 

Medidas de Primeiros Socorros 

Inalação: Levar a vítima para um local arejado. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar técnica 
de respiração assistida. Não ministrar nada oralmente, se a vítima estiver inconsciente. Encaminhar 
com urgência para um médico. 
 
Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados e lavar o local com água e sabão, em 
seguida procurar um médico. 
 

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lente de contato, removê-las; Lavar os olhos com 
água corrente limpa no mínimo 15 minutos. Encaminhara o oftalmologista. 
 

Ingestão: Não dê nada a ser ingerido a um acidentado inconsciente. 
Não provocar vômito. Encaminhar com urgência para um médico. 

 

Nota para o médico Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de acidente de 
grandes proporções, o socorrista deverá estar com todos os EPIs necessários. 
 

 

 

 
Perigo específico: Pode liberar gases durante a queima. 
 
Meios de extinção: Neblina de água ou espuma normal. Em incêndios de pequenas proporções 
utilizar pó químico, CO2, Halon, neblina de água ou espuma normal. 
 
 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
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Métodos especiais: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens 
sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas, seu isso puder ser 
efetuado sem riscos. Aterrar os equipamentos quando em manuseio. 
 
Proteção dos Bombeiros: Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada. 

 

 

 

 
Precauções pessoais Isolar a área. Manter afastadas as pessoas sem função no atendimento de 
emergência. Sinalizar o perigo ao trânsito. Avisar ou mandar avisar as autoridades locais 
competentes. 
Remoção de fontes de ignição: Aterrar equipamentos, quando do manuseio local. Tomar as 
medidas contra acúmulo de cargas eletrostático. Remover e desativar possíveis fontes de ignição. 
Não fumar. 
 
Meios de prevenção: Evite contato com a pele, mucoso e olhos. Utilizar equipamentos de proteção 
individual (EPIs) recomendados. 
 
Precauções ao Meio Ambiente Para conter vazamento, utilize material absorvente inerte e não 

combustível. Evite que o produto atinja canaletas, bueiros, galeria de esgoto e/ou cursos d’água.  

Sistema de alerta Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes. 

Métodos de limpeza 
Disposição Recolher o produto em recipiente para ser descartado. Destinação final conforme 
Legislação local vigente. 
 
Prevenção dos perigos: Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser 
secundários eliminados adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes 
fechados, devem-se instalar sistemas de exaustão e ventilação. 
 
 

 

 

Manuseio 

 

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança 
estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.                             
 

Prevenção de incêndio e exposição: Aterrar equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não 
manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas 
eletrostáticas. 
 
Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPIs ( Equipamentos de Proteção Individual ) 
indicados. 
 
Precauções / Orientações para manuseio seguro: Evitar contato com pele, mucosas e olhos. 
Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou 
beber na área de manuseio do produto. 
 
 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
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Armazenamento 

 

Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição, 
alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas. 
 

Condições de armazenamento 

 

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas, em recipientes fechados, ao abrigo da 
umidade e afastadas de fonte de ignição. 
 
Produtos e materiais incompatíveis: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases 
inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de 
combustão espontânea e materiais radioativos. 

 

Materiais seguros para embalagem: Latas e tambores metálicos. 

 

 

 

 

 

Nome Químico Limites de Tolerância 
Média Ponderada 

48 h/semana 

Grau de Insalubridade Limites de Tolerância 
Valor Máximo 

Copolímero  
Termoplástico 

 

 
ND 

ND ND 

Resina Sintética  
ND 

ND ND 

Mek  
290mg/m3 ( 78 ppm ) 

Baixo 146mg/m3 ( 117 ppm ) 

Hexano  
180mg/m3 

ND ND 

 

 

Equipamento de proteção apropriado 

 

Proteção respiratória: Máscara com cartucho (filtro) químico contra vapores orgânicos. 

Proteção das mãos: Luvas de borracha Látex/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos. 
Proteção dos olhos: Óculos com armação em vinil atóxico, com proteção lateral ventilada e lente de 
Policarbonato. 
Proteção da pele e do corpo: Avental de PVC, calçado fechado ou outros de acordo com as 
condições de trabalhos. 
Precauções especiais: Chuveiro de emergência e lavador de olhos. 

Medidas de higiene:  Em caso de emergência, utilizar lava-olhos e chuveiro de emergência. 
Não comer, beber ou guardar alimentos e manter limpo o local de trabalho. Manter fechados os 
recipientes do produto. Utilizar ventilação adequada. 
Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão. 

 

 

SECÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual 
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Aspecto 
Estado físico: Pastoso 
Forma: Tixotrópico 
Cor: Cinza Alumínio 
Odor: Odor característico 
pH: Não aplicável, solvente não aquoso 
 
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado 
físico 
Ponto de Ebulição: NA 
Ponto de Fulgor Mínimo: -26oC 
Limites de Explosividade: Inferior 1,18% e superior 7,43% 
Densidade (25oC): 0,900 - 1,100 g/cm3 
% Voláteis: 30 a 50% 
Solubilidade: Insolúvel em água. 
Viscosidade (25oC): 130.000 a 170.000 CPS 

 

 

Condições Específicas 
 
Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável. 
Reações perigosas :Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado 
corretamente. 
Condições a evitar: Temperaturas elevadas. Contatos com agentes oxidantes, fontes de calor e 
ignição. 
Materiais ou substâncias: Ácidos e Bases fortes.  
Produtos perigosos da decomposição: Pode liberar gases tóxicos, durante a queima. 
 
  

 

 

Não especificado pela Legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que seja 
observada a toxicidade dos ingredientes: 
 
Nome Químico             Toxidade Oral 

                                        LD50(rato)                     Inalação CL50(camundongos)                 Contato com a PeleDL50(coelho) 

Copolímero  

Termoplástico               ND                                       ND                                                   ND 

Resina Sintética            ND                                      ND                                                    ND 

Mek                        5.000 mg/Kg                    5.320 ppm ( 8 h )                                14 g/Kg 

Hexano                   28.710 mg/Kg                 5.000 ppm ( 10 min ) homem                     ND 

 
Efeitos locais 
Inalação: Náuseas. Irritação das vias aéreas superiores com tosse. Contato com a pele :irritação 
local. 
Contato com os olhos: Irritação intensa com congestão conjuntiva. Eventual queimadura e lesão da 
córnea. 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
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Mobilidade 

Todas as medidas devem ser tomadas, respeitando-se as exigências dos órgãos ambientais locais. 
 
Persistência / Degradabilidade             Produto não totalmente degradável. 
 
Impacto ambiental                                 Produto insolúvel em água. 

 

 
 

Métodos de tratamento e disposição 

 

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a Legislação 
local vigente. 
 
Restos de produtos :Resíduos que não serão mais utilizados, devem ser descartados, conforme 
Legislacão local vigente. 
 
Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada. 

 
 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 
 
Terrestre ONU/ABNT ..... 1133 
Classe de Risco ..... 3 
Número de Risco ..... 33 
Grupo de Embalagem ..... II 
Nome apropriado para embarque ..... ADESIVO 

 

 

 

Símbolo de risco: N/a 

Pictogramas:  

 

 

 

 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamento 

 

Cuidado 

   

Inflamável Perigo Poluente 
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Frases de Risco R10 = Inflamável 
Classificações / Símbolos Xn = Nocivos 
F = Inflamáveis 
Legendas NE = Não Especificadas 
NA = Não se Aplica 
ND = Não Disponível 
CAS = Chemical Abstract Service 
Frases de Segurança S2 = Manter fora do alcance de crianças 
S15/16 = Manter afastado do calor, chama ou fonte de faísca 
S21 = Quando estiver usando não fumar 
Informações sobre Segurança Produto Inflamável 
e Riscos, conforme escritas 
no rótulo. 

 

 

Abreviatura : ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CAS: Sigla inglesa para Chemical Abstract Service Registry  Numbers 

CC: Sigla inglesa para Closed Cup - Vaso  Fechado 

N/A: Não Aplicável 

N/D: Não determinado 

IATA: Sigla inglesa para International Air Transport Association - Associação Internacional de 

Transporte Aéreo 

ONU: Sigla para Organização das Nações  Unidas 

ACGIH: Sigla inglesa para American Conference of Governmental Industrial Hygienists- Organização 

Americana de Higiene Industrial 

TWA: Sigla Inglesa para Time Weighted Average-Média de tempo por peso 

TLV:Sigla inglesa para Threshold Limit Value-Limite de  tolerância 

EPA:Sigla inglesa para Environmental Protection Agency-Orgão  de 

Proteção Ambiental dos EUA. 

NFPA:Sigla inglesa para National Fire Protection Assn-Associação Nacional de Proteção de Incêndio. 

HMIS:Sigla inglesa para Hazard Materials Identification System - Sistema de Identificação de Risco 

de Materiais. 

 

SECÇÃO 16: Outras informações 


