Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
Número FISPQ: 06
1.
Identificação do produto e da empresa
Nome do produto:
Concentrado para Regularização- DUROCOLOR
Nome da empresa:
Durocolor Industrial Ltda
Rua Soluções do lar, 155 - Jardim Rio Cotia – CEP 06716-020 – Cotia – SP –
Endereço:
Tel/Fax.: (11) 4612-2014
Av. Rebouças, 3167 – Pinheiros – CEP 05401-400 - São Paulo – SP – Tel/Fax.: (11)
Endereço do Escritório:
3103-8300
Site:
www.durocolor.com.br
Email:
durocolor@durocolor.com.br

2.
Composição e informações sobre os ingredientes
Tipo:
Preparado/mistura
Natureza química:
Argamassa de resina acrílica base água.
Sinônimo:
Não disponível.
Ingredientes que contribuam para o
Não relevante.
perigo (acompanhados do nº CAS)

3.
Identificação dos Perigos
Não requer etiqueta de aviso de risco, não classificado como produto perigoso para a saúde e meio ambiente.

4.
Medidas de primeiros socorros
Contato com a pele:
Remover mecanicamente e lavar cuidadosamente com muita água.
Lavar cuidadosamente e repetidamente com bastante água. Consultar
Contato com os olhos:
um oftalmologista.
Ingestão:
Consultar um médico.

5.
Medidas de combate a incêndio
Meios de extinção apropriados:
Conciliar com procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.
No combate ao incêndio; usar aparelho respiratório com admissão de ar
Proteção dos bombeiros:
independente do ambiente.

6.
Medidas de controle para derramamento ou vazamento.
Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja a canalização ou linhas de água.
Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, Ligante Ácido,
Métodos de limpeza/ recolhimento:
Ligante Universal, Serragem).
Enxaguar o resto com muita água.

7.
Manuseio e armazenamento:
Manuseio: - Medidas técnicas: Precauções para o manuseio seguro: Durante a aplicação e manuseio de produtos químicos, deve-se observar
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Orientação para manuseio seguro:
Armazenar: Medidas técnicas apropriadas
Condição de armazenamento:Adequadas:
Produtos e materiais incompatíveis:
Materiais seguros para embalagens:
Recomendadas:

as medidas de precaução usuais.
Não disponível.
Não disponível.
Guardar o recipiente seco e bem fechado num lugar fresco e bem
ventilado.
Não aplicável.
Não aplicável.
Não disponível.

8.
Controle de exposição e proteção individual
Equipamento de proteção individual apropriado:
Proteção das mãos:
Recomenda-se o uso de luvas (de PVC ou borracha).
Proteção dos olhos:
Utilizar óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo:
Utilizar vestuário de proteção apropriado.
Precauções especiais:
Manter afastado de produtos alimentares.
Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do trabalho. Guardar
Medidas de higiene:
separadamente o vestuário de trabalho. Retirar imediatamente todo o
vestuário contaminado.

09.
Propriedades físico-químicas
Estado Físico:
Líquido
Cor:
Clara tendendo a bege.
Odor:
Levemente semelhante a acrílico e tênue de amoníaco.
PH:
Não disponível
Ponto de Ebulição
>= 100° C
Ponto de Fulgor
Ponto de chama superior a 100°C
Densidade:
Cerca 1,4 g/cm³ (20°)
Solubilidade em água:
(20°C) miscível em qualquer proporção.
Viscosidade (Dinâmica):

10.
Estabilidade e reatividade
Condições especificas:
Instabilidade:
Não disponível.
Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo
Reações perigosas:
com as normas
Não se observam produtos de decomposição perigosos no caso de
Produtos perigosos da decomposição:
armazenagem e manipulação adequados.
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11.
Informações toxicológicas
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: DL 50 > 5.000 mg/kg (Ratazana)
Toxidade oral aguda:
Método: OECD 401
Irritante aos olhos:

Não irritante (Olho do Coelho)

Efeitos de irritação dérmica:

Não irritante (Coelho)

Observações:
O produto não foi testado. A informação é derivada de um produto de composição análoga.

12.
Informações ecológicas
Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto:
Impacto ambiental:

Evitar a penetração em cursos d’ água e no solo.

13.
Considerações sobre tratamento e disposição
Métodos de tratamento e disposição:
No tratamento e disposição do produto; de seus restos e de embalagens
Produto:
usadas; deve-se atentar para a legislação local; estadual e nacional.
Tendo em conta as prescrições das autoridades locais; pode ser queimado
Restos de produto:
num depósito apropriado.
No tratamento e disposição do produto; de seus restos e de embalagens
Embalagens usadas:
usadas; deve-se atentar para a legislação local; estadual e nacional.

14.
Informações sobre transportes
Regulamentações nacionais e internacionais:
Tipo:
Produtos
Terrestre: Produtos
Marítimo: Produtos
Aéreo:Produtos

não
não
não
não

perigoso.
perigoso para o transporte conforme legislação vigente.
perigoso para o transporte conforme legislação vigente.
perigoso para o transporte conforme legislação vigente.

15.
Regulamentações
Não é necessário etiquetagem segundo as diretrizes da CEE.
Observar regulamentação local.

16.
Outras Informações
Estas instruções são baseadas no conhecimento atual e na experiência. A folha de segurança descreve as
regulamentações de segurança dos produtos. Não é de responsabilidade do fabricante alterações nos dados.
Não é, portanto, nenhuma garantia de propriedades específicas do produto.
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