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Vedante antifogo Roxtec 

Compilado em: 26-03-2018 

Atualizado em: 26-03-2018 

Documento interno, nº de rev: 1 

Substitui: - 

Seção 1 – Identificação: Identificador de produto e identidade química 

1.1 Identificador de produto 

Vedante antifogo Roxtec 

1.2 Uso recomendado de produtos químicos e restrições 

Vedante usado em proteção passiva antifogo. 

1.3 Dados do fornecedor 

Roxtec International AB 

Box 540, 371 23 Karlskrona, Suécia 

Telefone: +46 455 36 67 00 

Fax: +46 455 820 12 

info@roxtec.com 

www.roxtec.com 

1.4  Números de telefone de emergência  

 
Brazil Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIAT/DF 

Emergency telephone: 0800 644 6774 
24 hours of operation. Available to the public.       

 

Seção 2 – Identificação de risco 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

A mistura não é classificada como perigosa, de acordo com a Regulamentação CLP da CE 1272/2008, ou o 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS - Sistema globalmente 

harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos), 2015 Rev. 6. 

 

A mistura não é abrangida pela folha de dados de segurança conforme a Regulamentação Reach da CE 

1907/2006 Art. 32, ou o Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS - Sistema 

globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos), 2015 Rev. 6. 

2.2 Elementos de rotulagem 

Não aplicável. O produto não contém substâncias nem níveis de concentração das mesmas, que exijam 

marcações. 

2.3 Outros riscos 

Este produto não contém nenhuma substância avaliada como PBT (Persistente/bioacumulável/tóxica) ou vPvB 

(Muito persistente/muito bioacumulável) 

Seção 3 – Composição e informações sobre ingredientes  

3.1 Substância 

Não aplicável. O produto é uma mistura; consulte 3.2. 

3.2 Mistura 

O produto não contém substâncias, ou níveis de concentração destas, que exijam marcações ou tenham que ser 

declaradas.  
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Seção 4 – Medidas de primeiros socorros 

4.1  Descrição de medidas necessárias de primeiros socorros  

Contato com a pele:  Lave com água e sabão.  

Contato com os olhos: Lave completamente com água limpa. 

Inalação: Deixe a pessoa repousar em um ambiente quente com ar puro. 

Ingestão: Enxágue bem a boca com água abundante e CUSPA a 

 água. Depois, beba pelo menos ½ litro de água. 

Retire as roupas contaminadas. 

4.2 Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e tardios 

Não indicado. 

4.3 Indicação de atendimento médico imediato e tratamento especial, caso necessário 

Tratamento de sintomas. 

Seção 5 – Medidas de combate a incêndio 

5.1  Meios adequados de extinção de incêndio  

Extintor adequado: Extinção com materiais destinados a incêndio circundante. 

Extintor não adequado: Nenhum em particular. 

5.2  Riscos específicos causados pelo produto químico  

Produz fumaça que contém gases nocivos (monóxido de carbono e dióxido de carbono) ao queimar e, em caso de 

combustão incompleta, aldeídos e outras substâncias tóxicas, nocivas, irritantes ou prejudiciais para o meio 

ambiente. 

5.3 Medidas especiais de proteção para bombeiros 

Usar vestuário de proteção normal para bombeiros de acordo com a norma europeia BS EN 469, luvas (BS EN 

659) e botas (especificação HO A29 e A30), ou requisitos equivalentes. Usar respirador de ar comprimido com 

circuito aberto de pressão positiva (BS EN 137).  

Seção 6 – Medidas em caso de liberação acidental 

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Durante a limpeza, use luvas de proteção antialérgicas adequadas. 

Pode ser necessário usar filtro de poeiras IIb (P2) ao limpar. 

Em caso de derramamento em água protegida, ligue imediatamente para os serviços de emergência. 

Não inale o produto e evite exposição da pele e dos olhos.  

6.2 Medidas de precaução ambiental 

Evite sempre que o produto derramado chegue ao solo, vegetação, ralos, sistemas de esgoto e águas de 

superfície e residuais. 

Em pequenas quantidades, o produto liberado para a natureza não terá consequências ambientais graves. No 

entanto, grandes emissões devem ser reportadas aos serviços de emergência e à Agência Ambiental. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Colete com cuidado o material para descarte de resíduos de combustão e lave a área de derramamento com água. 

Evite agitar o material de forma que seja espalhado no ar. 

Produtos contaminados devem ser tratados como resíduos químicos e declarados como bens não perigosos. 

6.4 Referência a outras seções 

Para informações sobre equipamento e proteção pessoal e recomendações sobre descarte, consulte as seções 8 

e 13. 

Seção 7 – Manuseio e armazenamento 

7.1 Medidas de precaução para manuseio seguro 

Trate a substância como potencialmente nociva para a saúde. 

Lave bem as mãos depois de usar. 

Não coma, beba ou fume quando estiver usando este produto. 
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Antes de entrar em áreas de alimentação, como refeitórios, retire a roupa contaminada e o equipamento de 

proteção. 

7.2 Condições de armazenamento seguro, inclusive qualquer incompatibilidade 

Armazene em um local frio e seco (acima da temperatura de congelamento, mas não a mais de 30 ºC). 

Manuseio em ambientes bem ventilados. 

Armazene em uma área bem ventilada, não acima do nível dos olhos. 

Armazene apenas na embalagem original. 

7.3 Uso final específico 

Não relevante. 

Seção 8 – Controles de exposição e proteção pessoal 

8.1  Parâmetros de controle 

Nenhum ingrediente (cons. seção 3) possui valores de limite de exposição ocupacional. 

8.2  Controles de exposição 

Em termos de minimização de riscos, não são necessárias medidas adicionais de atenção para este produto além 

das obrigações gerais a seguir: 

- Diretriz do Conselho EEC 89/391 de 12 de junho de 1989 sobre a introdução de medidas para encorajar 

melhorias na segurança e saúde de operários no trabalho,  

- outras recomendações internacionais e legislação ocupacional nacional. 

Em caso de perigo de exposição direta ou derramamento, é necessário usar proteção para os olhos. 

Normalmente, não é necessário usar luvas de proteção devido às propriedades deste produto, mas pode haver 

necessidade por outros motivos, por ex., riscos mecânica, condições de temperatura ou riscos microbiológicos. 

Pessoas muito sensíveis podem usar luvas identificadas como “Resistente a produtos químicos” ou “À prova 

d’água”. 

O uso de equipamento de proteção respiratória poderia ser necessário apenas em situações de trabalho extremas. 

Se for este o caso, consulte o fabricante.  

Pode ser necessário usar filtro de poeiras IIb (P2). 

Para informações sobre limitação de exposição ambiental, consulte as seções 6, 12 e 13. 

Seção 9 – Propriedades físicas e químicas e características de segurança 

9.1 Propriedades físicas e químicas básicas 

a) Aparência (forma e cor) Pasta, branca. 

b) Odor Não aplicável. 

c) Limiar de odor  Não aplicável. 

d) pH 7-9. 

e) Ponto de fusão/ponto de congelamento  Não aplicável. 

f) Ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição  Não aplicável. 

g) Ponto de fusão  Não aplicável. 

h) Índice de evaporação  Não aplicável. 

i) Inflamabilidadade  Não aplicável. 

j) Inflamabilidade superior/inferior ou limites de explosão  Não aplicável. 

k) Pressão do vapor  Não aplicável. 

l) Densidade do vapor  Não aplicável. 

m) Densidade relativa 1,61 kg/l. 

n) Solubilidade Misturável com água. 

o) Coeficiente de partição: n-octanol/água Não aplicável. 

p) Temperatura de autoignição Não aplicável. 

q) Temperatura de decomposição Não aplicável. 

r) Viscosidade Não aplicável. 

s) Propriedades explosivas Não aplicável. 

t) Propriedades oxidantes Não aplicável. 

9.2 Outras informações 

Nenhum dado disponível. 
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Seção 10 – Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

O produto não contém substâncias que possam levar a reações perigosas com o uso normal. 

10.2 Estabilidade química 

O produto é estável sob condições normais de armazenamento e manuseio. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Nenhuma reação perigosa conhecida. 

10.4 Condições a serem evitadas 

Não indicado. 

10.5 Materiais incompatíveis 

Não indicado. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Nenhum sob condições normais. 

Seção 11 – Informações toxicológicas 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

a) Toxicidade aguda 

O produto não está classificado como tóxico. 

b) Irritação/corrosão cutânea 

O produto não é corrosivo. Não é possível excluir irritações menores ou reações hipersensíveis em pessoas 

excessivamente sensíveis. 

c) Danos sérios aos olhos/irritação dos olhos 

Não é possível excluir irritações menores ou reações hipersensíveis em pessoas excessivamente sensíveis. 

d) Sensibilização respiratória ou cutânea  

Não é possível excluir irritações menores ou reações hipersensíveis em pessoas excessivamente sensíveis. 

e) Mutagenicidade de célula germinativa 

Até onde sabemos, não foram relatados efeitos mutagênicos ou outros efeitos tóxicos genéticos para este produto. 

f) Carcinogenicidade 

Até onde sabemos, não foram relatados efeitos carcinogênicos para este produto. 

g) Toxicidade reprodutiva 

Até onde sabemos, não foram relatados efeitos tóxicos reprodutivos para este produto. 

h) Toxicidade específica de órgãos-alvo – exposição individual 

O produto não está classificado como nocivo para a saúde. 

i) Toxicidade específica de órgãos-alvo – exposição repetida 

Até onde sabemos, não foram relatados efeitos crônicos para este produto. 

k) Risco de aspiração 

Não é possível excluir irritações menores ou reações hipersensíveis em pessoas excessivamente sensíveis. 

 Informações sobre probabilidade de rotas de exposições 

O produto não está classificado como nocivo para a saúde. 

 Sintomas relativos a características físicas, químicas e toxicológicas 

Nenhuma informação conhecida. 

 Efeitos imediatos e tardios, bem como efeitos crônicos de exposição de curto e longo prazo 

Até onde sabemos, não foram relatados efeitos crônicos para este produto. 

 Medidas numéricas de toxicidade (tais como estimativas agudas de toxicidade) 

Nenhuma informação disponível. 

 Efeitos interativos 

Nenhuma informação disponível. 
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Seção 12 – Informações ecológicas  

12.1 Toxicidade 

Este produto consiste de substâncias facilmente degradáveis que ocorrem na natureza ou são idênticas a ela, 

obtidas principalmente de fontes renováveis em que a carga para o meio ambiente global pode ser considerada 

insignificante. No ambiente local, podem ocorrer efeitos ecológicos menores em caso de grandes despejos. 

12.2 Persistência e degradabilidade 

O produto é degradável na natureza. 

12.3 Potencial bioacumulativo 

Este produto ou o que está contido nele não se acumulam na natureza. 

12.4 Mobilidade no solo 

O produto é miscível em água e, portanto, variável no solo e na água. 

12.5 Resultados da avaliação de PBT e vPvB 

Não foi executado nenhum relatório de segurança química. 

12.6 Outros efeitos adversos  

Não indicado. 

Seção 13 – Recomendações de descarte 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

O produto não está classificado como resíduo perigoso. É necessário cumprir com a legislação nacional e local de 

gerenciamento de resíduos.  

Normalmente, este produto não é reciclado. 

Produtos contaminados devem ser tratados como resíduos químicos e declarados como bens não perigosos. 

Não é recomendado o descarte no esgoto.  

Seção 14 – Informações de transporte 
Quando não indicado o contrário, são aplicáveis todas as regulamentações do modelo da ONU, isto é, ADR (por 

via terrestre), RID (por via ferroviária), ADN (por meios aquáticos internos no país), IMDG (por mar) e ICAO (IATA) 

(por ar).  

14.1 Número da ONU 

Não classificado como bens perigosos. 

14.2 Nome de remessa próprio da ONU 

Não aplicável. 

14.3 Classes de risco de transporte 

Não aplicável. 

14.4 Grupo de embalagem 

Não aplicável. 

14.5 Riscos ambientais 

Não aplicável. 

14.6 Precauções especiais para usuários 

Não aplicável. 

14.7 Transporte em lote de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o código IBC 

Não aplicável. 

Seção 15 – Informações de regulamentações  

15.1 Regulamentações/legislações de segurança, saúde e ambiental específicas para a substância ou mistura 

Não indicado. 
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15.2  Avaliação de segurança de produtos químicos 

Ainda não foi realizada a avaliação e emissão de relatório de segurança química de acordo com o Anexo I 

1997/2007. 

Seção 16 – Outras informações 
Esta versão substitui a Folha de dados de segurança atualizada: Nova. 

Motivos para alterações na Folha de dados de segurança (SDS): Nova. 

 Legenda de abreviaturas e acrônimos usados na folha de dados de segurança 

Explanações das abreviaturas na Seção 14: 

ADR: Acordo europeu relativo ao Transporte Internacional de Bens Perigosos (International Carriage of Dangerous 

Goods) por terra 

RID: Regulamentações relativas ao Transporte Internacional de Bens Perigosos (International Carriage of 

Dangerous Goods) por via ferroviária 

 Principais referências de literatura e fontes de dados 

Os dados primários para o cálculo de riscos foram obtidos preferencialmente da Lista de classificação europeia , 

Anexo I 1272/2008, atualização de 01-07-2015. Na falta desses dados, foram usadas, em segundo lugar, as 

documentações em que são baseadas oficialmente, por ex., IUCLID (International Chemical Information Database 

- Banco de dados de Informações de Produtos Químicos Internacionais). Em terceiro lugar, foram usadas 

informações de fornecedores de produtos químicos renomados e, em quarto lugar, de outras informações 

disponíveis, por ex., folhas de dados de segurança de outros fornecedores ou dados de associações sem fins 

lucrativos. A confiabilidade da fonte foi avaliada por um especialista. Se, apesar disto, não foram encontradas 

informações confiáveis, os riscos foram avaliados por opiniões de especialistas com base em propriedades 

conhecidas de substâncias similares e de acordo com os princípios nas normas EC 1907/2006 e EC 1272/2008.  

 Métodos de avaliação de informações mencionadas no Artigo 9 1272/2008, usadas para fins de 

classificação  

O cálculo de riscos desta mistura foi realizado em forma de avaliação aplicando o peso da determinação de 

evidências por meio de critério de especialistas, de acordo com o Anexo I 1272/2008, ponderando todas as 

informações disponíveis que tenham relevância na determinação dos riscos da mistura, de acordo com o Aanexo I 

1907/2006 


