FISPQ
Q‐ FICHA DE IINFORMAÇÃO
O DE SEGURA
ANÇA DE PRO
ODUTO QUÍM
MICO
1- Identifficação do Produto
P
ed
da Empresa
a
Prod
duto:1157-L
Liderlux branco mun
nsel N9,5
Empresa: LIDERLUX QUIMICA IND E COM
C
LTDA – EPP
nicipal Fazen
nda Itapeva, 155 – Distritto Industrial Fone: (019) 3496-1578.
Estrada Mun
CEP 13.370-000– R A F A R D - São Pa
aulo
/www.liderlu
uxquimica.com.br
Site: http://
E-mail: comercial@liderrluxquimica.c
com.br

2- Com
mposição e Informações Sobre oss Ingredien
ntes
oduto: Prepa
arado
Tipo de pro
Natureza Qu
uímica: : Esmalte Sintéticco Base de S
Solvente, resin
na, pigmento e aditivo.

Nom
me Químico

CAS Nu
umber

Faaixa de
Conccentração
(%)

Símbolo

Frases R

1

Resin
na alquidica

nd
d

5
50-60

F,xn

10-36-37-38
8

2

Dióxid
do de titaneo

13463--67-7

1
15-20

xi

37

3

A
Aguaras

64742--82-1

2
25-30

F,xn

11-20-22

4
5
6
7

3- Iden
ntificação de
d Perigos

Perigos mais importanttes: Produto inflamável. Toxidade do
os vapores.
Efeitos adve
ersos à saúd
de humana
Ingestão: Po
ode produzir irritação na
a boca e gargganta. Ingesttão de peque
enas quantiddades pode causar
c
dor de
e
cabeça, desmaios e náusseas. Grande
es quantidad
des ingeridass podem leva
ar a perda daa consciência
a.
Olhos: Vapores e o conta
ato do produ
uto com os oolhos podem causar conju
untivite quím
mica.
Pele: Pode ccausar resseccamento, fisssuras, irritaçções e dermatite de contato.
Inalação Pode causar irritação dass vias respirratórias, alé
ém de doress de cabeçaa, tontura, falta de arr,
desmaios e n
náuseas.
Demais efeiitos:
Efeitos ambientais: Por ser insolúvel, o produto permanece nas águas, podendo
p
afettar o ecossisstema.
Perigos físicco-químicos: Inflamabilid
dade.
Perigos espe
ecíficos: Líqu
uido inflamáv
vel.
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Classificação
o do produto
o químico: Produto
P
classsificado de acordo
a
com a Diretiva 677/548/EEC e com a NR-20
0
da Portaria nº 3.214 de 08/06/78.
0
Visão geral d
de emergênccias: S2: Man
nter fora do alcance das crianças.
S15/16: Man
nter afastado
o do calor e de qualquerr chama ou fo
onte de faísc
ca.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROSP
SOCORROSS
Medidas de primeiros-ssocorros:
Inalação: Re
emova a vítima para local
l
fresco e ventilado, mantendo-a aquecidda e em re
epouso. Se a
respiração ffor irregular ou parar, ap
plicar técnicaa de respiraç
ção assistida
a. Não ministtrar nada oralmente se a
vítima estive
er inconscien
nte. Procura
ar atendimen
nto médico.
Contato com
m a pele: Rem
mover roupa
as contaminaadas, retirar o produto com óleo veggetal (óleo de
e cozinha), e
em seguida lavar com água abundante. Procu
urar atendim
mento médico se apreseentar irritaçã
ão ou outros
sintomas.
Contato com
m os olhos: Se
S a vítima estiver
e
usan do lentes de
e contato, re
emove-las. LLavar com água corrente
e
limpa por no
o mínimo 15
5 minutos co
om a pálpeb ra invertida, verificar o movimentoo dos olhos para
p
todas as
direções. Se
e a vítima nã
ão tolerar luzz direta, ved
dar o olho. Prrocurar um oftalmologist
o
ta
Ingestão: Nã
ão induzir ao
o vômito, manter a pesssoa em repo
ouso. Procura
ar atendimennto médico. Quais ações
devem ser e
evitadas Manter contato direto do prooduto sobre a pele.
Proteção do
o prestador:: Em todos os casos, p rocurar aten
ndimento médico. No ccaso de um acidente de
e
grandes pro
oporções, o prestador de socorro d everá estar com todo os
o EPI s neccessários. Re
etirar roupas
contaminada
as.
Notas para o Médico: Trratamento siintomático. Contate o CEATOX
C
(Centro de Toxiccologia)

Fo
one: 0800-14-

8110.

5- MED
DIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOSS
Meios de exxtinção Aprop
priados: Esp
puma, pó quíímico seco, CO2 (dióxido de carbonno) ou água em
e forma de
e
neblina.
Meios de extinção não apropriados:
a
Jato de águua direto.
Perigos espe
ecíficos: Pode liberar gasses tóxicos d
durante a que
eima.
Métodos esp
peciais: Evaccue a área e combata o fogo a uma
a distância segura.
s
Resffrie as emba
alagens sob a
ação do fogo
o e afaste as que não fo
oram atingid
das para long
ge das chamas. A água dde extinção contaminada
a
deve ser elim
minada segu
undo legislação local vige
ente. Aterrarr os equipam
mentos quanddo do manusseio.
Proteção do
os Bombeiross: Uso de equ
uipamento a utônomo e roupa
r
de proteção adequuada.

6- Med
didas de Co
ontrole para Derramam
mento ou Vazamento
V
o
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Precauções pessoais:
Remoção de
e fontes de ignição: Ate
errar os equ
uipamentos quando
q
do manuseio.
m
Issolar e sinallizar o local.
Tomar medidas contra acúmulo
a
de cargas
c
eletroostáticas. Re
emover ou de
esativar posssíveis fontes de ignição.
Controle de poeira: Não
o aplicável po
or se tratar d
de um produ
uto líquido.
Prevenção d
da inalação, contato com
m pele olhoss e mucosass: Evitar a in
nalação de vvapores/aero
ossóis. Evitar
contato com
m a pele, mucosas e olhos. Utilizar oss equipamen
ntos de prote
eção individuual recomend
dados.
Precauções ao meio ambiente:
a
Para
P
conterr vazamento
os utilize material
m
abbsorvente in
nerte e não
o
combustívell. Evite que o produto en
ntre em conttato com solo
o e/ou corpo
os d’água.
Sistemas de alarme: Oco
orrendo polu
uição de águaas, notificarr as autoridad
des competeentes.
Método de llimpeza:
Disposição: Recolher o material em
m tambores metálicos secos e em boas
b
condiçõões. Destina
ação final de
e
acordo com a legislação local vigentte.
Prevenção d
dos perigos secundárioss: Embalagen
em ser reuttilizadas. As embalagens devem ser
ns não deve
eliminadas a
adequadame
ente. Se o vazamento
v
oou derramam
mento ocorre
er em ambieentes fechados, deve-se
e
promover a exaustão e ventilação.
v

7- MA
ANUSEIO E ARMAZENAM
A
MENTO
Manuseio / M
Medidas téc
cnicas:
Prevenção e
exposição do
o trabalhad
dor: Manuseaar de acordo com as normas
n
de ssegurança esstabelecidas.
Utilizar os e
equipamentos de proteçã
ão individual indicados.
Prevenção d
de incêndio
o e exposiçã
ão: Aterrar os equipam
mentos quan
ndo do mannuseio. Não fumar. Não
o
manusear o produto pe
erto de fonttes de calorr ou ignição
o. Tomar me
edidas contrra o acúmulo de cargas
eletrostática
as.
Precauções p
para manuse
eio seguro: Utilizar
U
equip
pamentos de
e proteção in
ndividual inddicados.
Orientaçõess para manusseio seguro:: Evitar conttato com a pele, mucossas e olhos. Manusear o produto em
m
local fresco e arejado. Não reutilizzar a embal agem. Não manusear em
m recipientees plásticos.. Não fumarr,
comer ou be
eber na área de manuseio do produtoo.
Armazenam
mento:
Medidas téccnicas apropriadas: Arma
azenar o prooduto em árreas frescas, secas e venntiladas, lon
nge do calorr,
fontes de ignição, alime
entos e agenttes oxidante
es. Mantenha
a as embalagens sempre fechadas.
Condições d
de armazena
amento:
Adequadas: Áreas coberrtas, frescas,, secas e ven
ntiladas.
A evitar: Loccais úmidos,, descobertos e sem venttilação.
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Produtos e m
materiais incompatíveis: Não armazzenar o prod
duto com ma
ateriais exploosivos, gasess inflamáveis
e/ou tóxicoss, substância
as oxidantes, corrosivas,, peróxidos orgânicos,
o
materiais
m
de ccombustão espontânea
e
e
materiais ra
adioativos.
Materiais se
eguros para
a embalagen
ns:
Recomendad
das: Embalag
gens metálic
cas.

8- Con
ntrole de Ex
xposição e Proteção IIndividual
Equipamentto de proteç
ção individual:
Proteção resspiratória: Máscara
M
com filtro químicco para protteção de vap
pores orgâniccos.
Proteção da
as mãos: Luva
as de borracha Látex/Ne
eoprene ou outras
o
resiste
entes a solveentes orgânic
cos.
Proteção do
os olhos: Ócu
ulos de segurrança para prrodutos quím
micos.
Proteção pe
ele e corpo: Avental
A
de PVC,
P
sapato ffechado ou outros
o
de aco
ordo com as condições de
d trabalho.
Precauções e
especiais: De
e acordo com
m as condiçõões de traballho.
Medidas de higiene: Em
m caso de em
mergência, u tilizar chuve
eiro de emerrgência e lavva-olhos. Ma
anter limpo o
local de tra
abalho. Man
nter recipien
ntes fechad os. Não com
mer, beber ou guardarr alimentos no local de
e
trabalho. Ap
pós o trabalh
ho, lavar as mãos
m
com ággua e sabão. Utilizar ventilação adeqquada.

9- Propriedades Físico-quím
micas
Estado físico
o: Líquido
Forma: Fluíd
do
Cor: De acordo com especificação
Odor: Odor característicco
pH: Não apliicável, solve
ente não aqu
uoso
Temperaturras específic
cas e faixas de temperaaturas que ocorrem mud
danças de esstado físico::
Ponto de fu
ulgor: 37°C
Limite de ex
xplosividade
e: Inferior: 0,6
0 a 0,9% Su
uperior: 6 a 8%
8
Densidade: 0,990 a 1,150
Solubilidade
e: Insolúvel em
e água
10- Esta
abilidade e Reatividad
de
Condições e
específicas:
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Instabilidade: Em condiçções recome
endadas de aarmazenamento o produtto é estável.
Reações perrigosas: Nenh
huma, quand
do o produtoo é armazena
ado, aplicado
o e processaddo corretam
mente.
Condições a evitar Temp
peraturas ele
evadas Contaatos com age
entes oxidan
ntes Fontes dde calor e ignição
Materiais ou
u substânciass incompatív
veis: Materiaais oxidantes
Produtos pe
erigosos da decomposição
d
o: Pode liberrar gases tóx
xicos durante
e a queima.

11- Info
ormações Toxicológica
T
as
Toxidade A
Aguda: No trabalho
t
co
om o produ
uto recomen
nda-se que seja obserrvado a tox
xividade dos
ingredientess.
Efeitos Loca
ais: Pode cau
usar irritação
o.
Sensibilizaçã
ão: Pode cau
usar irritação
o.

12- Info
ormações Ecológicas
E
Efeitos Amb
bientais, Com
mportamenttos e Impacttos do Produ
uto:
Mobilidade: Todas as me
edidas devem
m ser tomad
das respeitan
ndo as exigên
ncias dos órggãos ambienttais locais.
Persistência
a/Degradabillidade: Produ
uto não totaalmente degrradável.
Impacto amb
biental: Prod
duto insolúvel em água.

13- Con
nsideraçõess Sobre Tra
atamento e Disposição
o
Métodos de tratamento
o e disposiçã
ão:
Produto: Co
oprocessamento, decomp
posição térm
mica ou aterrro industria
al, de acordoo com a leg
gislação loca
al
vigente.
Restos de p
produtos: Re
esíduos que não serão m
mais utilizados devem se
er descartaddos, conform
me legislação
o
local vigente
e.
eutilizada.
Embalagem usada: A em
mbalagem não deve ser re

14- Info
ormações so
obre Transsporte
Regulamenttações Nacio
onais e Interrnacionais:
Terrestre: O
ONU 1263. Classe
C
de risc
co três. Núm
mero de risco 30 Grupo de embalageem III. Nome apropriado
o
para embarq
que TINTA.
Marítimo: IM
MDG/GGVSea
a/ONU 1263.. Classe de rrisco 3.3. Número de risc
co 30
Grupo de em
mbalagem III. EmS 3-05. MFAG 310, 3313. Nome apropriado pa
ara embarquue TINTA
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Aéreo: ONU 1263. Classe de risco 3.0. Número d
de risco 30. Grupo de em
mbalagem II I. Nome aprropriado para
a
embarque PAINT.

15- Reggulamentaç
ções
- Portaria n.. 3214 do Ministério do Trabalho
T
e su
ua Norma Re
egulamentad
dora n. 15 Annexos 11 e 12 (limites de
e
tolerância).
- Norma Re
egulamentad
dora NR 7 - Programa de Controle Médico de
d Saúde O
Ocupacional (indicadores
biológicos).
- Resolução n. 420, de 12.02.2004,
1
da Agência Nacional de Transportess Terrestres – ANTT (Reg
gulamento do
o
Transporte T
Terrestre de
e Produtos Pe
erigosos).
- IMDG (Inte
ernacional Maritime
M
Dan
ngerous Good
ds) Code, 19
998 (Classificação de Prrodutos Perigosos para o
Transporte M
Marítimo).
- Regulamen
ntação sobre
e mercadoria
as perigosas da IATA (In
nternational Aerial Transsport Associa
ation) 41.ed.
(classificaçã
ão de produtos perigosos para transp
porte aéreo)..
- Norma R
Regulamentadora nº20 (Ministério do Trabalh
ho) (classific
cação de llíquidos com
mbustíveis e
inflamáveis)).
- Lei n. 8078
8, de 11/09/
/1990 (Código de Defesa do Consumid
dor).
- Informaçõe
es sobre riscos e seguran
nça conforme
e escritas no
o rótulo: Prod
duto nocivo à saúde.

16- Outtras Informações
Referênciass bibliográfic
cas: Diretiva
a 67/548/EEC
C Portaria nºº 3.214 de 08
8/06/1978
Resolução A
ANTT nº420 DE
D 12/02/200
04
Legenda: R2
22- Nocivo por
p ingestão.. R36/37/38 - Irritante para
p
os olhoss, vias respirratórias e pe
ele. R36/38 Irritante parra os olhos e pele. R36- Irritante p
para os olhoss. R10- Infla
amável. R11-- Facilmente
e inflamável.
R20- Nocivo
o por inalaçção. R20/21- Nocivo poor inalação e em conta
ato com a pele. R43- Pode causar
sensibilizaçã
ão em contato com a pe
ele. LD50: doose letal parra 50% da po
opulação de ratos. Xi - Irrritante / T Tóxico / C – Corrosivo / Xn - Nocivo / F – Inflamáável.
As informaçções contida
as nesta Fich
ha de Inform
mações de Segurança
S
de Produtos Químicos fo
oram obtidass
a partir de literaturas e legislação
o específicaa sobre mattérias prima
as/ingredienttes. Por estte motivo, a
exatidão do
os dados aqu
ui contidos não é garan
ntida expresssa ou implíícita do fab ricante. Os métodos ou
u
condições d
de manuseio
o, armazena
agem, uso do
o produto e seu descarte, devem oobedecer àss disposiçõess
desta FISPQ
Q complem
mentada porr outras fo ntes literárrias e da legislação
l
vvigente sobre matériass
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primas/ingredientes asssegurando uma condu
uta pertinen
nte a sua utilização,
u
ssaúde e seg
gurança doss
usuários e o meio ambiente.
Ficha elaborada conforrme NBR 147
725 de 2005
5.

