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Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – FISPQ 

 

Produto: Cola Tudo Dag 

 

 

Nome do Produto: Cola Tudo Dag 

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 

 

 

 

Efeitos do produto 

Efeitos locais: Levemente irritante para os olhos, as vias respiratórias e a pele. 

Efeitos ambientais: Não há indicações de efeitos adversos ao meio ambiente, se 

respeitadas as recomendações do Parágrafo 13 relativas ao descarte e os regulamentos locais. 

 

Perigos físicos e químicos 

Incêndio e explosão: Combustível. 

Perigos específicos: Libera vapores irritantes. 

Classificação do produto químico: Este produto não é classificado como "preparação perigosa" 

segundo os critérios da CEE. Outras Informações: Pode aderir à pele, depois de secar. 

 

 

 

 

Natureza Química : Borracha e resinas sintéticas. 

 

Dados complementares: Liberação de vapor de diluentes, no momento da aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

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

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

 

mailto:ultrabond@garinbrasil.com.br
http://www.garinbrasil.com.br/
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Medidas de Primeiros Socorros 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração 

artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma 

concentração de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo 

do produto, sem - -Contato com a pele: Friccionar os dedos ou remover com  thinner e lavar 

imediatamente com água e sabão. 

Contato com a pele em grandes quantidades: Retirar imediatamente roupas e sapatos 

contaminados. Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferentemente 

sob chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do 

produto, sempre que possível. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, 

mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência 

médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em 

abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 

possível. 

Nota para o médico: O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após 

superexposição devem ser direcionados ao controle do quadro completo dos sintomas e ás 

condições clínicas do paciente. Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos. 

 

 

 

 
Meios de extinção 

 

Apropriados: Água sob a forma neblina, pó químico seco, espuma e dióxido de carbono (CO2). 

 

Não apropriados: Nenhum. Em caso de incêndio nas proximidades, utilizar os agentes de extinção 

de incêndio adequados. 

 

Riscos específicos: Combustível. Durante combustão libera fumos tóxicos e vapores altamente 

inflamáveis (risco de explosão), e pós nocivos. Sob ação do fogo ou calor poderá haver aumento da 

pressão interna dos recipientes ou reservatórios hermeticamente fechados. 

 

Métodos especiais: Resfriar com aspersão d'água ou afastar todos os recipientes e equipamentos 

expostos ao calor. 

 

Proteção dos bombeiros: Usar proteção completa contra o fogo e equipamento autônomo de 

proteção respiratória. 

 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
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Precauções pessoais 

Precauções mínimas: Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no atendimento da 

emergência. Sinalizar o perigo para o trânsito, e avisar ou mandar avisar as autoridades locais 

competentes. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Ventilar 

mecanicamente a área do derramamento (para informações adicionais consultar Parágrafo 8). 

Meios de proteção: Para evitar o contato excessivo do produto com a pele é recomendado o uso de 

luvas impermeáveis. 

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto se espalhe. Usar EPI's. Impedir que o produto 

ou as águas de atendimento à emergência atinjam cursos d'água, canaletas, bueiros ou galerias de 

esgoto. 

 

Métodos para limpeza 

Interdição: Não utilizar água sem orientação específica. 

Recuperação: Recolher o produto mecanicamente e colocá-lo em recipiente de emergência 

devidamente etiquetado e bem fechado. 

Neutralização: Enquanto o produto estiver no estado líquido (antes da cura), absorver os resíduos 

não recuperáveis com terra seca, vermiculita ou outro absorvente seco. 

Limpeza / descontaminação: Recolher o material espalhado ou as águas de atendimento à 

emergência em recipiente independente. Recolher o solo e material contaminado em outro recipiente 

independente. 

Disposição: Não dispor em lixo comum. A disposição final desse material deverá ser acompanhada 

por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente. 

 

 

 

Manuseio 

 

Medidas técnicas: Manusear em local bem ventilado, devido à liberação de vapores de Toluol. 

Precauções para manuseio seguro: Não ultrapassar os valores limites de exposição. 

Orientação para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene 

industrial. 

 

Armazenamento 

 

Medidas técnicas apropriadas: Não necessita de procedimentos técnicos específicos. 

 

Condições de armazenamento 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 
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Adequadas: Estocar somente em sua embalagem original, bem fechada e em local seco. Produtos e 

materiais incompatíveis: Oxidantes fortes. 

Condições de embalagem: Bisnagas de alumínio, Barricas de papelão revestidas de epikote, 

tambores metálicos revestidos com "epikote" e sacos internos de polietileno, ou recipientes de 

polietileno. Embalagens externas de papelão. 

 

Materiais seguros para embalagem 

Recomendados: Metais revestidos e polietileno. 

Outras informações: Polimeriza em contato com o ar. 

 

 

 
Equipamento de proteção apropriado 

 

Proteção respiratória : Filtro para vapores orgânicos, se a concentração no ambiente for inferior ao 

limite de tolerância e não houver deficiência de oxigênio. Respirador com suprimento de ar ou 

autônomo se a concentração no ambiente for superior ao limite de tolerância e/ou houver deficiência 

de oxigênio. 

Proteção das mãos : Luvas de proteção impermeáveis se necessário. 

 

Proteção dos olhos : Óculos de segurança herméticos para produtos químicos. 

Proteção da pele e do corpo: Blusão ou avental e botas, a depender do tipo de atividade. 

Precauções especiais : Chuveiro de emergência e lavador de olhos. 

Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados 

em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao 

manusear produtos químicos. 

Outras informações: Manter longe do alcance de crianças. 

 

 

 

Aspecto 

Antes da cura: líquido . - Estado físico: 

Após a cura: sólido. 

Antes da cura: liquido tixotrópico 

Após a cura: borracha elástica. 

Cor: Translúcida ou pigmentada. 

Odor:Acetona. 

pH: Não se aplica. 

 

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado 

físico 

SECÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
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Ponto de ebulição: Não se aplica (produto sólido após a cura). 

Temperatura de decomposição: > 120 ºC. 

Características de inflamabilidade 

Ponto de fulgor: > 150 ºC (vaso fechado, conforme AFNOR T 60103). 

Temperatura de auto-ignição: Não se aplica. 

Características de explosividade 

Limites de explosividade no ar Não se aplica  

Densidade 

Densidade relativa (água = 1): Antes da cura: 0,96. 

Solubilidade 

Na água: Praticamente insolúvel. 

Em solventes orgânicos: Solúvel acetona , thinner e Toluol. 

Dados complementares 

Alongamento na ruptura (%): 100 min. 

Dureza (Shore A): 4 min. 

Tensão de ruptura: 1,9 Mpa. 

 

 

 

Condições específicas 

Instabilidade: Estável à temperatura ambiente sem contato com o ar. Cura à temperatura ambiente 

em contato com o ar. 

Condições a evitar: Não são conhecidas reações perigosas sob condições normais de uso. 

Produtos perigosos da decomposição: Em contato com ar úmido, durante a cura libera forte odor de 

toluol 

 

 

 

CL50 – inalação – rato > 14 mg/L (1 h). - Inalação: diluentes: (dados publicados). 

 

Efeitos locais agudos 

Inalação: Irritação das vias respiratórias em caso de altas concentrações. 

Contato com a pele: Pode causar irritação da pele em caso de contato prolongado ou repetido. 

Contato com os olhos: Causar irritação das mucosas oculares. 

 

 

 

 

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
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Mobilidade 

Precipitação: Produto levemente solúvel, forma depósitos facilmente. 

Compartimento alvo do produto: Solo e sedimento. 

 

Biodegradabilidade 

Biodegradabilidade aeróbica final: Não biodegradável. 

 

Bioacumulação 

Fator de bioconcentração: Não bioacumulativo. 

 

 
 

Métodos de tratamento e disposição 

Produto: O tratamento e a disposição deve ser avaliados caso a caso. Consultar a Garin. 

 

Restos do produto 

Destruição / eliminação: Deixar o produto reagir com ar do ambiente para se transformar em borracha 

que é inerte, cortá-lo e descartálo em instalação autorizada para recolhimento de resíduos, de acordo  

com a legislação e regulamentações vigentes. 

 

Embalagens usadas 

Descontaminação / limpeza: Separar e tratar separadamente os diferentes componentes da 

embalagem. Destruição / eliminação: Incinerar filmes plásticos em uma instalação autorizada. 

Encaminhar as embalagens de papelão não contaminadas para reciclagem em instalação autorizada. 

Reutilizar ou reciclar embalagens metálicas após descontaminação. Encaminhar embalagens 

descartáveis para incineração em uma instalação autorizada. 

NOTA: Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentações locais 

relativas à eliminação, que lhe digam respeito. 

 

 
 

Regulamentações nacionais 

Vias terrestres (MT – Portaria 204/1997): Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre 

transporte de produtos perigosos. 

 

NOTA: As prescrições regulamentares acima referidas são aquelas que se encontram em vigor no 

dia da atualização da ficha. Mas, tendo em conta uma evolução sempre contínua das 

regulamentações que 

regem o transporte de matérias perigosas, é aconselhável assegurar-se da validade da mesma junto 

da vossa agência comercial. 

 

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamento 
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Regulamentação específica : Regulamentação conforme CEE: Rotulagem obrigatória (auto 

classificação) para preparações perigosas: não aplicável. 

 

Símbolo de risco: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   

Cuidado Perigo Inflámavel 


