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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

COLA DE CONTATO
  SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

NOME DO PRODUTO: Cola de contato.

PRINCIPAIS USOS RECOMENDADOS: Colagem de substratos. 

EMPRESA: Garin & Cia Ltda. 

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

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

E-MAIL: garin@garinbrasil.com.br 

SITE: www.garinbrasil.com.br 

  SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTANCIA OU MISTURA:

Líquido inflamável - Categoria 2

Irritação ocular - Categoria 2A

Corrosão/irritação à pele - Categoria 2

Carcinogenicidade - Categoria 2

Toxicidade à reprodução - Categoria 1B

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 2 e 3

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 1 e 2

Perigo por aspiração - Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 3 

  

PICTOGRAMAS: 

  

FRASES DE PERIGO:

H225 - Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H315 - Provoca irritação à pele.

H319 - Provoca irritação ocular grave.
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H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 - Pode causar sonolência e vertigem.

H351 - Suspeito de provocar câncer.

H360 - Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H371 - Pode provocar danos ao sistema cardiovascular.

H372 - Provoca danos ao sistema nervoso por exposição repetida ou prolongada.  

H373 - Pode provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada.

H401 - Tóxico para os organismos aquáticos.

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

FRASES DE PRECAUÇÃO:

P201 – Obtenha instruções específicas antes da utilização

P202 –Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 – Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferência.

P241 – Utilize equipamento elétrico de ventilação/iluminação à prova de explosão.

P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 – Evite o acumulo de cargas eletrostáticas.

P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P273 – Evitar a liberação no ambiente.

P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P301 + P310 – EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico.

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente a roupa contaminada. Enxague a 

pele com água e tome uma ducha.

P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 

dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No 

caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308 + P313 – EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico.

P331 – NÃO provoque vômito.

P332 + P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
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P362 + P364 – Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para extinção utilize Pó químico, dióxido de carbono (CO2), espuma e neblina de água.

ARMAZENAMENTO:

P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 – Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO:

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduo ou de acordo com a legislação 

vigente.

  SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

SUBSTÂNCIA: Não aplicável este produto é uma mistura.   

MISTURA: TIPO DE PRODUTO: Preparado.

NATUREZA QUÍMICA: Adesivo de borracha sintética a base de solventes orgânicos. 

INGREDIENTES: Policloropreno, resinas sintéticas, mistura de aditivos, antioxidante, mek (metil etil cetona), acetato de etila e 

alifático 6/17. 
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NOME QUÍMICO Nº. CAS CLASSIFICAÇÃO DE
ACORDO COM

NBR 14725-2:2009

FAIXA DE
CONCENTRAÇÃO

(%)

Acetato de Etila 141-78-6

Líquido inflamável, cat-
egoria 2; H225 irritação 
nos olhos, categoria 
2A; H319 Toxicidade 
sistêmica de órgão-alvo 
específico - exposição 
única, Categoria 3; 
H336.

5 a 35

MEK (metil etil cetona) 78-93-3

Líquido inflamável, cat-
egoria 2; H225 Irritação 
nos olhos, Categoria 
2; H319 Toxicidade sis-
têmica de órgão-alvo
específico – exposição 
única, Categoria 3; 
H336.

5 a 35

ALIFÁTICO 6/17
(Este solvente é uma
fração da destilação,
na qual os solventes ao
lado são os mais
representativos em sua
composição).

Metilciclopentano 96-37-7 Líquidos inflamáveis 
- Categoria 2; H225 
Corrosão/irritação à 
pele - Categoria 2; 
H315 Lesões oculares 
graves/irritação ocular 
- Categoria 2A; HH319 
Carc inogen ic idade 
- Categoria 2; H351 
Toxicidade à repro-
dução - Categoria 1B; 
H360 Toxicidade para 
órgãos-alvo específi-
cos - Exposição única - 
Categoria 2 e 3; H371/
H336/H335 Toxicidade 
para órgãos-alvo es-
pecíficos - Exposição 
repetida - Categoria 1 
e 2; H372/H373 Perigo 
por aspiração - Cate-
goria 1; H304 Perigoso 
ao ambiente aquático 
- Agudo - Categoria 2; 
H401 Perigoso ao
ambiente aquático - 
Crônico -
Categoria 3; H412

20 a 60

Hexano 110-54-3

Ciclohexano 110-82-7

2-Metilpentano 107-83-5
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  SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

INALAÇÃO: Remover a vítima para um local arejado. Manter a vítima aquecida e em repouso. Se a vítima não estiver respirando, 

aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/

minuto. Procurar assistência médica imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Remover roupas e sapatos contaminados. Retirar o produto com vaselina e em seguida lavar com 

água em abundância por pelo menos 20 minutos. Não retirar o produto com solventes orgânicos. Procurar atendimento médico 

quando houver apresentação de irritação ou outros sintomas.  

CONTATO COM OS OLHOS: Remover lentes de contato, caso esteja usando-as. Retirar os resíduos de adesivo que ficaram 

na parte externa do olho com vaselina. lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com as pálpebras separadas. 

Verificar o movimento dos olhos em todas as direções. procurar assistência médica (oftalmologista) imediatamente.  

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

nada a vítima que se encontrar inconsciente ou com convulsões. Mantenha a vítima aquecida e em repouso. Procurar assistência 

médica imediatamente. 

PROTEÇÃO DO BRIGADISTA OU PRESTADOR DE PRIMEIRO SOCORROS: Nas operações de resgate, utilizar equipamento 

autônomo de proteção respiratória e todos os EPI’s recomendados (vide seção 8). Retirar roupas contaminadas. 

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS: Não disponíveis.

NOTAS AO MÉDICO: Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos.

  SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

MEIOS DE EXTINÇÃO:

Meios de extinção apropriados: Pó químico, dióxido de carbono (CO2), espuma e neblina de água.

Meios de extinção não apropriados: Jato de água direto.

PERIGOS ESPECÍFICOS DA MISTURA: Produto inflamável. Perigoso na presença de calor, fontes de ignição ou chama aberta. 

Durante a queima pode produzir gases de fumo tóxicos. A água utilizada no combate ao incêndio pode causar poluição. Essa 

água deverá ser tratada de acordo com a legislação local vigente.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO: Utilizar equipamento autônomo de respiração e roupa de 

proteção integral adequada. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Se for possível, remover cuidadosamente 

as embalagens não incendiadas da área do fogo. Manter-se a favor do vento. Resfriar lateralmente com água, as embalagens 

que estiverem expostas as chamas, mesmo após a extinção do fogo. Utilizar diques para conter a água usada no combate. Em 

caso de fogo intenso em áreas de carga, usar mangueiras com suporte manejadas a distância ou canhão monitor. Em caso de 

incêndios de grande intensidade, onde o combate a uma distância segura não for possível, abandonar a área de risco e deixar o 

produto queimar, monitorando o incêndio.

  SECÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Isolar a área. Afastar “curiosos” ou pessoas sem função no atendimento de emergência. Sinalizar o 

perigo para o trânsito e informar as autoridades locais competentes.     

REMOÇÃO DAS FONTES DE IGNIÇÃO: Eliminar e isolar o vazamento de todas as fontes de ignição, impedir centelhas, 

fagulhas, chamas e não fumar na área de risco.
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PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E CONTATO COM A PELE, OLHOS E MUCOSAS: Usar botas, luvas e avental impermeáveis e 

resistentes a solventes, óculos de segurança herméticos (com ventilação indireta) para produtos químicos e proteção respiratória 

adequada. Caso o derramamento tenha ocorrido em área confinada, utilizar o equipamento autônomo de respiração.

PRECAUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE: Impedir que o produto vazado ou que as águas de atendimento de emergência 

atinjam cursos de água, rede de esgoto, caneletas, valetas, rios, lagos, lagoas e qualquer outro percurso de água ou manancial.

MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA: Recuperação: Recolher o resíduo para outro recipiente metálico 

seco que se encontre em boas condições. Manter a embalagem bem fechada e identificada. Neutralização: Contenha o 

derramamento fazendo diques de contenção com areia, terra ou outro material absorvente (não combustível) e transfira para um 

recipiente para descarte utilizando ferramentas que não produzam faiscas. Disposição: Não dispor em lixo comum. Caso não seja 

possível utilizar o material recolhido, incinerar e aterrar o sólido de contenção de acordo com as leis locais. Prevenção de perigos 

secundários: Não reutilizar as embalagens.

  SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

INFORMAÇÃO PARA MANUSEIO SEGURO: Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustora. Usar os equipamentos 

de proteção individual e/ou coletiva. Atentar as normas de segurança referente ao manuseio correto do produto. Prevenção da 

exposição do trabalhador: Usar máscara de respiração autônoma para circular em ambientes fechados. Utilizar os equipamentos 

de proteção individual e coletiva indicados na seção 8. Prevenção de incêndio e explosão: Manusear o produto longe de faisca, 

chamas ou fontes de ignição. Não fumar perto do produto. Vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar 

retrocesso de chamas. Verificar medidas preventivas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. Precauções para manuseio 

seguro: Manusear o produto em áreas bem ventiladas ou com ventilação exaustora local ou geral. Evitar a formação de nuvem 

de vapores inflamáveis. Não deixar a embalagem contendo o produto aberta e sempre fechá-la bem após o uso. Utilizar todos 

os EPI’s recomendados. Orientações para um manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Não reutilizar as 

embalagens e não colocar o produto em embalagens plásticas. Não deixar o contato do produto com materiais incompatíveis.   

ARMAZENAMENTO:  Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas arejadas, secas e cobertas. Mantenha 

distância de fontes de ignição, calor, alimentos e agentes oxidantes. Proíba fumar no local. Conserve as embalagens sempre bem 

fechadas. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE: Adequada: Armazenar o 

produto em temperatura ambiente e em local bem ventilado e sinalizado. Verificar se as instalações elétricas do armazém atende 

às normas vigentes de segurança. Inadequado: Não armazenar junto a produtos considerados incompatíveis. Não estocar em

local descoberto, úmido e submetido ao calor e sem ventilação. Produtos e materiais incompatíveis: Oxidantes fortes como 

cloro líquido e oxigênio concentrado. Pode reagir violentamente com vários oxidantes como: BrF3, N2F3, N2O4, HNO3, 

Tetranitrometano. Explosivos, gases inflamáveis, produtos corrosivos, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea 

e radioativos. Embalagens seguras: Latas metálicas. O produto já se encontra na embalagem apropriada. Não aconselhamos a 

troca para outros tipos de embalagens.
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  SECÇÃO 8: CONTROLE DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

COMPONENTES TIPO DE VALOR VALOR BASE

ACETATO DE ETILA 

LT 310 ppm e 1090 mg/m3 NR 15 – Anexo 11

PEL – TWA 400 ppm OSHA

TLV - TWA 400 ppm ACGIH

METILETILCETONA

LT 155 ppm e 460 mg/ m3 NR 15 – Anexo 11

PEL – TWA 200 ppm OSHA

TLV – STEL 300 ppm ACGIH

TLV - TWA 200 ppm ACGIH

 ALIFÁTICO 6/17

CICLOPENTANO TLV - TWA 600 ppm ACGIH

HEXANO TLV - TWA 50 ppm ACGIH

CICLOHEXANO TLV - TWA 100 ppm ACGIH

2-METILPENTANO TLV - TWA 500 ppm ACGIH

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: O local de trabalho deve ser ventilado de forma a evitar a concentração de 

vapores de solventes. Deve contar também com instalações elétricas devidamente instaladas, de acordo com as normas de 

segurança vigentes, a fim de evitar curto circuito no ambiente de manuseio do adesivo.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL: Evitar exposição  

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Máscara Semi-facial com filtro para vapores orgânicos. 

PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luva de látex ou de PVC. 

PROTEÇÃO DOS OLHOS: Óculos com armação em vinil macio atóxico, com proteção lateral ventilada e lentes de policarbonato. 

PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Uniforme tipo industrial, botas de couro (elástico ou cadarço) com ou sem biqueira de aço, 

sendo o solado injetado. Em alguns casos, aconselha-se o uso de avental de PVC. 

PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Antes de adquirir os EPI’s, observe se os mesmos possuem Certificados de Aprovação (CA). Isto 

assegura a qualidade e segurança dos equipamentos.

MEDIDAS DE HIGIENE: Ao utilizar os EPI’s, verifique se os mesmos se encontram limpos.

  SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

ESTADO FÍSICO: Líquido. 

FORMA: Liquido de média viscosidade.

COR: Amarela.

ODOR: Penetrante.
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PH (100%): Não aplicável.  

PONTO DE CONGELAMENTO: < -50°C.

PONTO DE EBULIÇÃO A 760 MMHG: Não disponível.  

PONTO DE FULGOR: -6,7ºC (vaso fechado). 

TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não disponível.  

LIMITES DE INFLAMABILIDADE NO AR (% EM VOLUME): Inferior: 1,4 e superior: 11,4.

PRESSÃO DE VAPOR (20ºC): Não disponível.

DENSIDADE DO VAPOR (AR=1): Não disponível.

DENSIDADE RELATIVA A 25ºC: 0,820 a 0,880 g/cm3.

SOLUBILIDADE EM SOLVENTES: Solúvel em solventes orgânicos. Em água pouco solúvel.

COEFICIENTE DE PARTIÇÃO – N-OCTANO/ÁGUA: Não disponível.

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: 250 – 505°C.

TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: Não disponível.

VISCOSIDADE A 25ºC: 1.000 a 1.500 mPa.s.

PERCENTUAL DE VOLÁTEIS: 80,0 a 86,0.

  SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

REATIVIDADE: Não disponível.

ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável em condições normais de temperatura e pressão.

POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS: Não ocorre reações de polimerização perigosas

CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS: Aquecimento excessivo, fontes de calor, ignição, chamas abertas. Contato com materiais 

incompatíveis. 

MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado. Pode reagir violentamente com 

vários oxidantes como: BrF3, N2F3, N2O4, HNO3, tetranitrometano. Explosivos, gases inflamáveis, produtos corrosivos, peróxidos 

orgânicos, materiais de combustão espontânea e radioativos.

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Decomposição térmica pode liberar gases tóxicos, óxidos de carbono e 

nitrogênio, fumos tóxicos que podem reagir violentamente com materiais oxidantes.

  SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO: 

TOXIDADE AGUDA: INALAÇÃO: Quando inalados os vapores são irritantes e depressores do SNC, e seus efeitos vão desde 

dor de cabeça, vertigens, náuseas, tontura, confusão, incoordenação, inconsciência, edema pulmonar, até o coma e a morte em 

exposições severas.

CONTATO COM A PELE: O contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites.

CONTATO COM OS OLHOS: Vapores causam irritação dos olhos.

INGESTÃO: A ingestão causa vômito, diarréia, e dificuldade respiratória. No vômito o principal risco é a pneumonia química, 

edema pulmonar e hemorragia conseqüente à aspiração para as via respiratórias.

EFEITOS ESPECÍFICOS: Colaboradores de serviço que manipulam produtos químicos devem ser monitorados biologicamente 

conforme PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. 
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OUTROS LIMITES E VALORES: Toxidade aguda – METILETILCETONA.

TOXICIDADE AGUDA: Moderadamente tóxico - DL50, rato: 2193 mg/kg (OECD 423). DL50, camundongo: 4050 mg/kg. Inalação 

Pouco tóxico -CL50, 6h, rato: > 5000 ppm. CL50, 2h, camundongo: 40000 mg/m³. Dérmica Não disponível. Corrosão/irritação da 

pele Moderadamente tóxico - DL50, coelho: > 10 mL/kg (OECD 402). Lesões oculares graves/irritação ocular Irritante, coelhos 

(OECD 405). Sensibilização respiratória ou à pele não disponível. Mutagenicidade em células germinativas não disponível. 

Carcinogenicidade Teste de linfoma em camundongo: negativo (OECD 476). Teste em células de mamíferos - mutagenicidade 

de aberração cromossômica: negativo (OECD473). Teste de micronúcleo em ratos: negativo (OECD 474). A Metiletilcetona pode 

intensificar a ação de hidrocarbonetos saturados com 6 átomos de carbono (hexanos) sobre o sistema nervoso periférico. Também 

pode aumentar a toxicidade de hidrocarbonetos halogenados sobre o fígado e os rins. Teste de Ames: negativo.

TOXICIDADE À REPRODUÇÃO: Não disponível.

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS: Exposição única não disponível.

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS: Exposição repetida não disponível.

PERIGO POR ASPIRAÇÃO: Não disponível. 

TOXIDADE AGUDA (ACETATO DE ETILA): Oral: DL50 : 4.934 mg/kg - coelho, nos machos e nas fêmeas. Método: Guidelines 

para o teste 401 da OECD. Não classificado nocivo em caso de ingestão. Dados bibliográficos. Toxicidade aguda inalatória : CL50 

( vapor ) : > 29,2 mg/L - ratazana. Não classificado como nocivo por inalação. Dados bibliográficos. Toxicidade aguda dérmica: 

LD50 Dérmica : > 20.000 mg/kg - coelho. Não classificado nocivo por contato com a pele. Dados bibliográficos. Toxicidade aguda 

(outras vias de administração): dados não disponíveis.

CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE IRRITAÇÃO NA PELE : Coelho. Não provoca irritação na pele. Método: Guidelines para o 

teste 404 da OECD. Relatórios não publicados.

LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR IRRITAÇÃO NOS OLHOS: Coelho. Leve irritação nos olhos. Método: 

Guidelines para o teste 405 da OECD. Relatórios não publicados. Sensibilização respiratória ou a pele Sensibilização : teste de 

Magnusson e Kligman - cobaia. Não causa sensibilização da pele. Método: Guidelines para o teste 406 da OECD. Relatórios não 

publicados.

MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS: Mutagenicidade in vitro: Teste de Ames com ou sem ativação metabólica 

negativo. Método: Teste OECD 471. O produto é considerado como não genotóxico. Dados bibliográficos. Teste CHO/HPRT. 

Cepa: (CHO) com ou sem ativação metabólica negativo. O produto é considerado como não genotóxico. Dados bibliográficos. 

Teste de aberração cromossômica in vitro com ou sem ativação metabólica negativo. Método: Mutagenicidade (teste citogenético 

in vitro em células de mamíferos). O produto é considerado como não genotóxico. Dados bibliográficos.

MUTAGENICIDADE IN VIVO: Mutagenicidade (teste do micronúcleo): hamster nos machos e nas fêmeas. Método: 

Mutagenicidade (teste do micronúcleo) negativo. O produto é considerado como não genotóxico. Dados bibliográficos.

CARCINOGENICIDADE: Dados não disponíveis.

TOXICIDADE PARA A REPRODUÇÃO E FERTILIDADE: Estudo de fertilidade 2 gerações - rato. Exposição oral: NOAEL Pais: 

20.700 mg/kg, NOAEL F1: 13.800 mg/kg. Método: Guidelines para o teste 416 da OECD. Por analogia. Dados bibliográficos.

EFEITOS DA TOXICIDADE NO DESENVOLVIMENTO/TERATOGENICIDADE: Dados não disponíveis.

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS: Exposição única: Avaliação toxicológica: A substância ou mistura está 

classificada como tóxico para órgão-alvo específico, e exposição única, categoria 3, com efeitos narcóticos. Pode causar 

sonolência e vertigem. Exposição repetida : Avaliação toxicológica: A substância ou mistura não está classificada como tóxico 

para órgão-alvo específico, exposição repetida. Oral 90 d - ratazana , nos machos e nas fêmeas NOAEL: 900 mg/kg. Relatórios 

não publicados. Inalação 90 d - ratazana , nos machos e nas fêmeas 1,28 mg/L. Relatórios não publicados.

TOXICIDADE POR ASPIRAÇÃO: Dados não disponíveis.
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TOXIDADE AGUDA (ALIFÁTICO 6/17): Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. Estimativa de Toxicidade 

Aguda da mistura (ETAm): ETAm (oral): 7106,7 mg/kg.

CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE: Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR: Provoca irritação ocular grave com lacrimejamento, dor e vermelhidão.

SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células 

germinativas.

CARCINOGENICIDADE: Suspeito de provocar câncer.

TOXICIDADE À REPRODUÇÃO: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS: Exposição única: Pode provocar sonolência, vertigem, tontura e náuseas. 

Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar danos ao sistema cardiovascular.

EXPOSIÇÃO REPETIDA: A exposição repetida provoca danos ao sistema nervoso. A exposição repetida pode provoca danos 

ao fígado.

PERIGO POR ASPIRAÇÃO: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

  SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

ECOTOXICIDADE

METILETILCETONA: Tem baixa toxidez para organismos aquáticos. Peixe: CE0, Pimephales sp: 1150 mg/L. CL50, 96h, Leuciscus 

idus: 4600 mg/L. CL50, 96h, Pimephales promelas: 2993 mg/L (OECD 203). CL50, 24h, Carassius auratus (goldfish): > 5.000 mg/L.

Invertebrado: CE50, 48h, Daphnia magna: 308 mg/L (estático - OECD 202). NOEC, Daphnia magna: >70 mg/L.

ACETATO DE ETILA: Toxicidade aguda para os peixes : CL50 - 96 h : 230 mg/L - Pimephales promelas (vairão gordo). Método: 

Guidelines para o teste 203 da OECD. Dados bibliográficos. Toxicidade aguda para as dáfnias e outros : CE50 - 48 h : 100 mg/L 

- Dáfnia invertebrados aquáticos. Dados bibliográficos. Toxicidade a plantas aquáticas : CE50 - 48 h : 5.600 mg/L - Scenedesmus 

subspicatus. NOEC - 72 h : < 100 mg/L - Scenedesmus subspicatus. Método: Guidelines para o teste 201 da OECD. Relatórios não 

publicados. Toxicidade aos microorganismos : NOEC - 16 h : 650 mg/L - Pseudomonas putida. Dados bibliográficos. Toxicidade 

crónica para dáfnias e outros : NOEC: 2,4 mg/L - 21 d - Daphnia magna invertebrados aquáticos. Teste de reprodução. Dados 

bibliográficos.

ALIFÁTICO 6/17: n-hexano: CL50 (Daphnia magna, 48h): 2,1 mg/L. metilciclopentano: CE50 (Daphnia, 48h): 4,6 mg/L (estimado).  

n-heptano: CL50 (Chaetogammarus marinus, 96h): 0,2mg/L.  n-octano: CE50 (Daphnia magna, 48h): 0,38mg/L.

PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE

METILETILCETONA: Teste de biodegradabilidade: OECD 301. Biodegradável. 98% após 28 dias. DBO5: 83% do teórico.

ACETATO DE ETILA: Biodegradabilidade aeróbica final. Rapidamente biodegradável. 94 % - 28 d. Método: Guidelines para o 

teste 301 da OECD. Dados bibliográficos.

ALIFÁTICO 6/17: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente 

degradado.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO

METILETILCETONA: Não é esperado que acumule no ambiente.

ACETATO DE ETILA: Não potencialmente bioacumulativo
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ALIFÁTICO 6/17: Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informações referentes ao: - n-Hexano: 

Log kow: 3,90 - n-heptano: Log kow: 4,66. BCF: 2000 (calculado) - n-octano: Log kow: 5,18 BCF: 1900 (calculado)

MOBILIDADE NO SOLO

METILETILCETONA: Não disponível.

ACETATO DE ETILA: Distribuição conhecida para: Destino final do produto: água e ar, compartimentos ambientais.

ALIFÁTICO 6/17: É esperada moderada a elevada mobilidade no solo.

OUTROS EFEITOS ADVERSOS: Não disponíveis.

  SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL: O resíduo dever ser incinerado de acordo com a legislação 

local vigente, em instalações devidamente qualificadas e permitidas. Em hipótese alguma o produto deverá ser descartado em 

sistemas de esgoto, cursos d’água e diretamente no solo. As embalagens utilizadas na acomodação, manipulação e transporte 

do produto são classificadas como perigosas. Devendo ser armazenadas, tratadas e eliminadas conforme regulamentações locais 

vigentes. Deverá somente prensar as embalagens que não contiver nenhum resíduo de vapor de solvente em um equipamento 

manual ou hidráulico, pois vapores de solventes são explosivos. O transporte tanto da sucata como do resíduo do adesivo deverá 

ser realizado por um transportador credenciado e com documentação apropriada. 

  SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

REGULAMENTAÇÃO NACIONAL PARA TRANSPORTE: Terrestre: Número ONU: 1133. (Resolução nº. 420/ANTT de 

12/02/2004) Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO INFLAMAVÉL (Adesivo). Número de risco: 33. Classe de risco: 3. Grupo 

de embalagem: II.

  SECÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES 

Produto classificado como INFLAMÁVEL e NOCIVO A SAÚDE. Resolução 420/2004 – Ministério dos Transportes.

  SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Resolução nº. 420/ANTT de 12/02/2004, publicada no DOU em 31/05/2004.

Segurança e Medicina do Trabalho – Manuais de Legislação Atlas/Equipe.

Atlas – 29ª Edição 1995.

Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos utilizados pela Indústria Química Una.

Materiais – Adesivos e acabamento em calçados/CTCCA – 2002 Verneret, H.

Solventes Industriais – propriedades e aplicações, Toledo Assessoria Técnica e Editorial, Ltda, 1984. (Dados utilizados – Pressão 

de vapor a 20ºC).

NORMA. BRASILEIRA. ABNT NBR. 14725-4. Terceira edição. 19.12.2014.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). 

Norma Regulamentadora (NR 7): Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma Regulamentadora (NR 15): Atividades e operações insalubres. Brasilia, 

DF. Jun. 1978.
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OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION. Disponível em:< https://www.osha.gov/>. Acesso em: jun. 2015.

SIGLAS: CL50: Lethal concentration – concentração capaz de matar 50% da população exposta. TWA – TLV: Time Weighted 

Average. DL50: Lethal Dose – dose capaz de causar a morte de 50% da população de cobaias expostas.

EPI: Equipamento de proteção individual

IARC: International Agency of Research on Cancer.

IDHL: Immediately Dangerous to Life and Health - nível máximo de exposição que uma pessoa pode suportar em 30 minutos sem 

sintomas que impeçam sua saúde ou afetem irreversivelmente sua saúde.

LDl0: Lowest Published Dose.

NE: Não especificado.

NFPA: National Fire Protective Agency

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PEL: Permissible Exposure Levels.

TWA – TLV: Time Weighted Average.

NOTA: As informações e conclusões contidas nesta ficha se baseiam em nossos conhecimentos atuais. Foram obtidas através 

de literaturas de nossos fornecedores de matéria prima e legislações sobre o respectivo assunto. Portanto, a exatidão dos 

resultados descritos não é garantia expressa ou implícita. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte 

do produto são citadas nesta FISPQ. Desta forma, deverão ser seguidas de acordo com as orientações prescritas. Por estas 

razões, a “Indústria Química Una Ltda”, não assume quaisquer responsabilidades por perdas, danos ou despesas relacionadas 

ao manuseio, estocagem, utilização, prejuízos ou indenizações de quaisquer espécies.


