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Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – FISPQ 

 

Produto: Silicone Spray  

 

 

Nome do Produto: Silicone Spray 300ml/ 180g 

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 

 

 

 

Principais Riscos: Pode causar irritação à pele, aos olhos e ao trato respiratório. 

 

Riscos a Saúde: Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele, após períodos 

prolongados e freqüentes. A inalação excessiva em altas concentrações de vapores pode causar 

sonolência e narcose. 

 

Riscos Ambientais: Não existem dados disponíveis. 

 

Riscos Específicos: Produto inflamável e sob pressão. 

 

 

 

Composição: Silicone, Fragrância e Gás Propelente. 

 

Apresentação: Esse produto é uma mistura 

 

 

Ingredientes Perigosos: 
CAS                                      Nome Químico                                       Concentração (%) 
64148-62-9                                 Silicone                                                       < 25,00 
106-97-8                          Gás Propelente Butano                                         < 75,00 
 

 

 

 

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

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

mailto:ultrabond@garinbrasil.com.br
http://www.garinbrasil.com.br/
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Após inalação: Mantenha a pessoa em local ventilado, em repouso e aquecida. Obtenha auxílio 
médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto. 
 

Após contato com a pele: Lave imediatamente o local atingido com sabão e água em abundância. 
Se a Irritação persistir procure um médico levando consigo a embalagem do produto. 
 

Após contato com os olhos: Lave com água corrente e limpa por pelo menos 15 minutos. Se a 
irritação persistir, consulte um médico levando consigo a embalagem do produto. EMERGÊNCIA 
LIGUE: CIT/RS 0800 721 3000. 
 

Após ingestão: Não provoque vômito. Nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Envie o 
acidentado até o Serviço de Saúde ou Centro de Informações Toxicológicas mais Próximo, levando 
consigo a embalagem do produto.. 
 

 

 

 
Meios adequados para extinção:     

CO2 e espuma para hidrocarbonetos.      

 

Por razões de segurança, meios inadequados para extinção: 

Jato d´água.       

      

 

Equipamento especial de proteção:      

Não espirar os gases de incêndios nem explosão.     

 

Outras indicações:        

Refrigerar os depósitos em perigo, por meio de jato de dispersão de água. 

 

 

 

 
Precauções Pessoais: Usar os EPI’s recomendados durante o manuseio do produto.    

 

Prevenção da inalação, contato com a pele, mucoso e olhos:  

Devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI’s) como: Luvas, máscara para 

vapores, óculos de proteção, avental e roupas apropriadas.   

 

Precauções para o Meio Ambiente:  

Para derramamento de maiores proporções, o Órgão Estadual Controlador do Meio Ambiente deverá 

ser avisado sem demora, a fim de que possa tomar as devidas providências em conjunto com as 

autoridades e outros órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Prefeitura, etc...).   

 

 

SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
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Métodos de remoção e limpeza:  

Remover o material derramado com absorventes adequados (serragem ou areia). O material 

absorvente contaminado deverá ser encaminhado para aterro ou incineração sempre com o 

conhecimento e autorização do órgão ambiental local. 

 

 

 

Manejo        

Avisos para uso correto:  

Proteger para uma boa ventilação no local. Protege-lo do calor e da radiação direta do sol. Risco de 

estouro. 

 

Aviso para proteção contra incêndios e explosões:  

Atenção: recipiente sob pressão. Proteger dos raios do sol e de temperaturas superiores a 50º C. Em 

caso de exposição pequena, proteção respiratória, em caso de exposição mais intensa, utilizar 

mascara de respiração. 

Não pulverizar contra chamas ou em corpos ardentes. Manter afastado de fontes de iluminação. Não 

fumar.  

         

Armazenagem        

Exigências para armazéns e recipientes:       

Fechar o recipiente seco repleto e armazenar a 5 - 25º C.Deve-se prestara atenção às normas oficiais 

para armazenagem de embalagem de gás pressurizado.      

 

Avisos para armazenar juntamente:       

Armazenar numa forma separada dos alimentos. Separado de materiais infamáveis.    

 

Outros avisos para as condições de armazenamento:      

Proteger do calor e da radiação direta do sol. 

 

 

 

 

Proteção dos Olhos: 

 Utilizar óculos de segurança. Se possível, não utilize lentes de contato durante o tempo de utilização 

do produto, pois podem ser danificadas e prejudicar os olhos em caso de respingos.   

 

Proteção Respiratória: Recomenda-se a utilização de máscara contra vapores.   

 

Proteção da Pele e do Corpo: Utilizar avental e roupas adequadas.   

 

Proteção das Mãos: 

 Utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, lavar bem as mãos após o 

uso do produto. 

   

 

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

SECÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual 
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Medidas de Higiene:  

Durante o manuseio do produto não ingerir alimentos ou bebidas, nem fumar. Manter o produto 

devidamente fechado e afastado de alimentos, bebidas ou ração animal. Lavar as mãos e outras 

partes do corpo que tiveram contato com o produto, utilizando água e sabão. 

 

 

 

Cor                                                          Incolor  

Estado Físico                                        Líquido Viscoso / Homogêneo 

Odor                                                       Característico  

Limites de Explosividade                    Não estocar acima de 50ºC  

Ph                                                          6,0 a 7,5  

Temperaturas específica                    50ºC 

Ponto de Fulgor                                   Não Aplicável 

Solubilidade                                         Insolúvel em água  

Taxa de Evaporação                            Não Aplicável  

Densidade                                            0,97 a 1,01 g/cm³  

Pressão Interna                                   45 a 65 Psi a 50oC  

Taxa de Liberação                               60 a 100 g/minuto 

 

 

 

Destruição térmica/ Condições a evitar:     

Não existe decomposição em caso do emprego correto das regras.   

 

Reações perigosas:       

Reações com álcoois, aminas, ácidos aquosos e lixivias.Com água ( umidade ):Formação de CO2; 

em recipientes fechados existe a possibilidade de que se crê uma pressão interna ( risco de estouro ) 

 

Produtos perigosos de decomposição:    

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.  

 

 

 

Toxidade Aguda: A aspiração de altas concentrações pode causar pneumonia química. 
 
Efeitos Locais: Irritante para os olhos, mucosas e aparelho respiratório. 
 
 

 

 

Não há informações sobre possíveis efeitos ambientais sobre o produto. 
Não agride a Camada de Ozônio, pois não contém CFC. 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 
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Resíduos do produto:  

Os resíduos deste produto devem ser dispostos como resíduos Classe 1. Não jogar o produto em 

esgotos, bueiros ou qualquer tipo de acúmulo de água, rios, lagos, etc.  

 

 
 

Nome Apropriado para Embarque:      Aerossol  

Nome Comercial:                                 Silicone Neutro. Garin 300ml / 180g  

Número da ONU:                                 1950  

Classe de Risco:                                  2  

Sub-classe de risco:                            2.1  

Descrição da Classe:                          Gás Inflamável.   

 

O produto não apresenta riscos desde que transportado  em sua embalagem original, bem fechada e 

com identificação correta.  Não expor à temperatura superior a 50oC. 

 

 

 

Informações:  

 Cuidado inflamável; 

 Manter longe de chamas ou de superfícies aquecidas; 

 Lavar bem as mãos após o uso; 

 Manter longe dos olhos durante a aplicação; 

 Não furar a lata, mesmo depois de vazia; 

 Não jogar no fogo ou incinerador; 

 Não expor ou estocar a temperatura superior a 50oC; 

 

Símbolo de risco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frases  de risco  :  

R11 Altamente inflamável . 

R36/38 Irritante para os olhos e pele. 

R43 Pode causar sensibilidade em contato com a pele. 

 

 

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamento 

   

Cuidado Gás sob 

pressão 

Inflámavel 
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Frases  de  segurança :  

S9 Manter o recipiente em local bem ventilado. 

S16 Manter afastado de qualquer fonte de chama ou faísca -  Não fumar S37/39 Usar luvas e 

equipamento protetor para vista / face  adequados. 

 

 

 

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. 

SECÇÃO 16: Outras informações 


