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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 

 

FISPQ de acordo com a norma ABNT 14725-4:2009  
 

Seção 1: Identificação do produto e da empresa 

 
1.1 Código interno (Walsywa) e nome comercial do pr oduto: 

570016 - ESPUMA PU 500 - 340 G                          
570017 - ESPUMA PU 500 - 480 G                          

 
1.2 Identificação da empresa: 

Walsywa Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos  Ltda 
Rua Humberto Pela 198 – Bairro Leitão 
Louveira – SP 
CEP: 13290 000 
Ligue: 0800 10 50 24 
vendas@walsywa.com.br 

Seção 2: Identificação dos perigos 

 
2.1 Classificação da substância ou mistura de acord o com a norma ABNT 14725-2 Anexo D: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Elementos da rotulagem: 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Classificação  Categoria  
Aerossol inflamável 2 
Gás sob pressão Comprimido 
Toxicidade aquática crônica 1 
Perigo ao ambiente aquático 1 
Toxidade aguda (inalação) 4 
Corrosão/Irritação a pele 2 
Lesão ocular grave/ Irritação ocular 2B 
Sensibilização respiratória  1 
Toxicidade para órgãos-alvos específicos 3 

Toxicidade a reprodução 
Efeito sobre ou 
via lactação 

Pictograma    

  

 



 

Página 2 de 9 
Revisão/Versão :31/10/2016 - 000 
PDF Impresso: 31/10/2016 
Espuma PU  
  

 
 
 
 
 

2.3 Frase de precaução NBR 14725-2: 
Não disponível. 
 

2.4 Frase de precaução de acordo com regulamentação  (CE 1272/2008): 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeito prolongado. 
H223 Aerossol inflamável. 
H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. 
H280 Contém gás sob pressão; pode explodir sob ação de calor. 
H362 Pode ser nocivo ás crianças alimentadas com leite materno. 
H332 Nocivo se inalado. 
H320 Provoca irritação na pele e nos olhos. 
H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos de asma ou dificuldade respiratória. 
H317 Pode provocar uma reação alérgica na pele. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias 
. 
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. 
P211 Não pulverize sobre a chama aberta ou outra fonte de ignição. 
P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 
P261 Evitar inalar. 
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 
P273 Evite a liberação  para o meio ambiente. 
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção ocular e facial. 
 
P301+P310 Em caso de ingestão: contate imediatamente um centro de informação ou um médico. 
P302+P352 Se entrar em contato com a pele: lavar abundantemente com água e sabão em 
abundância. 
P303+P361+P353 Em caso de contato com a pele (ou cabelo) retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha. 
P304+P340 Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso 
em uma posição que não dificulte a respiração. 
P305+P351+P338 Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante 
vários minutos. No caso de uso de lente de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
P312 Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica ou um médico. 
P321 Tratamento específico (ver no rótulo). 
P331 Não provoque vômito. 
P332+P313 Em caso de irritação da pele procure um médico. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-antes de usá-la novamente. 
P370+P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico, espuma para hidrocarbonetos, 
dióxido de carbono (CO2) e neblina d’água. 
P391 Recolha o material derramado. 
P410+P412 Mantenha ao abrigo de luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C 
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P410+P403 Mantenha ao abrigo de luz solar. Armazene em locais ventilados. 
P501 Eliminar o conteúdo de acordo com as normas locais/nacionais. 

Seção 3: Composição e informação sobre os ingredientes 

3.1 Substância 
O produto não é uma substância. 

3.2 Mistura 
Composição  CAS n°  Concentração  
Polióis 85535-85-9 < 40 % 
Isocianatos 91-08-7 < 40 % 

Gás Propelene DME 105-10-6 < 10 % 

Gás Propelene Butano 106-97-8 < 7 % 

Gás Propelene Propano 74-98-6 < 3 % 

 

Seção 4: Medidas de primeiros-socorros 

 
 

4.1 Inalação:  
Em caso de inalação, mantenha a pessoa em local ventilado, em repouso e aquecida. Obtenha 
auxílio médico imediatamente, levando em consigo a embalagem do produto. 
 

4.2 Contato com a pele: 
Após o contato com a pele, remova imediatamente todas as roupas contaminadas e lave a pele com 
água e sabão em abundância. Se houver irritação, procure atendimento médico, levando em consigo 
a embalagem do produto. 

 
4.3 Contato com os olhos: 

Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância no mínimo por 
15 minutos e suavemente. Procure atendimento médico, levando em consigo a embalagem do 
produto. 

 
4.4 Ingestão: 

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. 
Caso a vítima estiver consciente, dê para beber um copo de água. Não havendo melhora imediata, 
envie o acidentado até o serviço de saúde ou centro toxicológico mais próximo, levando consigo a 
embalagem do produto. 

 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

 
5.1 Meios de extinção 

Produtos adequados para extinção de incêndios. 
Usar pó químico, espuma ou dióxido de carbono (CO²). 

 
 Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança. 
Jato de água. 

 
5.2 Perigos específicos decorrentes da substância o u mistura. 

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição. A combustão do 
produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e 
dióxido de carbono. 
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5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incên dios 

Utilizar roupa de PVC, capacete de proteção, luva de PVC ou raspa, botas de borracha, máscara 
facial com filtro combinado para vapores orgânicos. Em grandes vazamentos, utilizar equipamentos 
de respiração autônoma.  
 

5.4 Perigos específicos referentes a medidas de com bate a incêndio  
Não há informações. 

 

 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção  e procedimentos de emergência. 

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção 
individual conforme descrito no tópico 8. Os materiais utilizados devem ser impermeáveis. 
Recomenda-se o uso de proteção com filtros contra vapores e névoas. Isole o vazamento de pontos 
de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume.  Evacue a área num raio de 100m. 
 

6.2 Precauções a nível ambiental 
Se houver derramamento em grande quantidade pode causar danos ao meio ambiente. Evitar 
entrada em cursos d’água. Previna as autoridades em caso de derramamento dentro de esgotos ou 
se estiver contaminado o solo. 

 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Remover o material derramando 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 imediatamente. 

 

 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Manuseie em local ventilado ou com sistema de ventilação/exaustão. Evite a formação de névoas. 
Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize EPIs (conforme item 8). Lave as mãos e rosto logo 
após manuseio. Roupas devem ser trocadas e lavadas imediatamente. 

 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo even tual incompatibilidade. 

Em sei manuseio e armazenamento mantenha afastado de calor e excesso de luz solar (não expor a 
temperaturas acima de 50°C), excesso de umidade, faíscas e fogo. Evite ambientes com acúmulo de 
cargas eletrostática. 

 

 
8.1 Parâmetros de controle 

Não utilizar por período ininterrupto. 
 

Seção 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Seção 7: Manuseio e armazenamento 

Seção 8: Controle de exposição e proteção individual 
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8.2 Controle de exposição 
8.2.1 Controle de engenharia 

Não fazer uso do produto por tempo prolongado sem interrupção. 
Não indicado uso em ambientes fechados e, sem ventilação para o externo, assim como com 
temperatura elevada (acima de 50°C). 

 
8.2.2 Métodos de proteção individual e EPI’s 

Lave as mãos quando houver paradas no trabalho ou no final do expediente. 
Manter o produto químico longe de alimentos ou animais. 
 
Remover os equipamentos de proteções individuais (EPI’s) e roupas contaminadas antes de 
entrar no local onde se alimentará. 

 
Proteção dos olhos/face: Utilizar óculos protetor e dirigir o jato em direção contraria. 
 
Proteção da pele: Usar luvas e usar roupas e sapatos de proteção. 
 
Proteção da respiratória: usar mascara de proteção com filtros contra névoas. 

 
8.2.3 Controle de exposição ambiental 

Não há informação. 

 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químic as de base 

Aspecto: Líquido sob-pressão 
Cor:  Âmbar. 
Odor e limite de odor:  Odor característico e limite não especificado. 
Ph :  Não há dados disponíveis. 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não há dados disponíveis. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de  ebulição:  Não há dados disponíveis. 
Ponto de fulgor:  Não há dados disponíveis. 
Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis. 
Inflamabilidade: >50°C 
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou expl osividade: Não estocar acima de 50°C. 
Pressão interna:  50 a 70 Psi. 
Densidade do vapor:  Não há dados disponíveis. 
Solubilidade: Insolúvel em água. 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não há dados disponíveis. 
Temperatura de autoignição: Não há dados disponíveis. 
Temperatura de decomposição:  Não há dados disponíveis. 
Viscosidade: Não há dados disponíveis. 

  

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 
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10.1 Reatividade 

Em caso de manuseio e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas. 
 

10.2 Estabilidade química 
Estável se armazenado e manuseado corretamente. 

 
10.3 Possibilidade de reações perigosas: 

Não há reações perigosas conhecidas. 
 

10.4 Condições a serem evitadas 
Alta temperatura, fontes de ignição e materiais incompatíveis. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
Não existem informações disponíveis. 
 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 
Não existem informações disponíveis. 
 
 

 

 
 

Toxicidade/efeitos Limite Valor Unidade Organismo Método de teste Anotações 
Toxidade aguda, pela via 
oral      Não há Informação disponível 

Toxidade aguda , pela pele      Não há Informação disponível 
Toxidade aguda, por 
inalação      A aspiração de altas concentrações 

pode causar pneumonia química. 
Corrosão/irritação da pele      Não há Informação disponível. 
Lesões oculares 
graves/irritação ocular      Irritante para os olhos. 

Sensibilização respiratória 
ou da pele      Irritante para mucosas. 

Mutagenicidade em células 
germinativas      Não há Informação disponível 

Carcinogenicidade      Não há Informação disponível 
Toxicidade à reprodução e 
lactação      Não há Informação disponível 

Toxicidade sistêmica para 
certos órgãos-alvo – 
exposições únicas 

     Não há Informação disponível 

Toxicidade sistêmica para 
órgão-alvo específico – 
exposição repetidas 

     Não há Informação disponível 

Perigo por aspiração      Não há Informação disponível 
Sintomas      Não há Informação disponível 

 
 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 

Seção 11: Informações toxicológicas 
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12.1 Ecotoxicidade 

Não agride a camada de Ozônio, pois  não contém CFC. 
 

Toxicidades Limite Tempo Valor Unidade Organismo Método Anotações 
Toxicidade para peixe       Não há Informação disponível 
Toxicidade para 
Daphinia       Não há Informação disponível 

Toxicidade para alga       Não há Informação disponível 
Persistência e 
degradabilidade       Altamente persistente. 

Potencial 
bioacumulativo       Não apresenta potencial, não 

é radioativo. 
Mobilidade no solo       Não há Informação disponível 
Resultado do PBT e 
vPvB avaliação 

      Não há Informação disponível 

 
12.2 Persistência e degradabilidade 

O produto não foi testado. 
 

12.3 Potencial de bioacumulação 
O produto não foi testado. 
 

12.4 Mobilidade no solo 
O produto não foi testado. 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB  
O produto não foi testado. 
 

12.6 Outros efeitos adversos 
Não existe informação disponível. 

 

Eliminação do produto: 
Os resíduos deste produto devem ser dispostos como resíduos Classe 1. Não jogar o produto em 
esgotos, bueiros ou qualquer outro tipo de acúmulo de água, rios, lagos, etc. 
 
Eliminação de embalagens contaminadas: 
Resíduos classe 1, não reutilizável, não deve ser incinerada. 
 
Qualquer prática de descarte do produto ou da embalagem deve estar de acordo com a legislação 
ambiental vigente. 

  

Seção 12: Informações ecológicas 

Seção 13: Considerações sobre tratamento e disposição 
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Terrestre 

Nome apropriado para embarque: Aerossol. 
Nome comercial: Espuma PU 
Número ONU: 1950 
Número de risco: 2 
Subclasse de risco: 2.1 
Subclasse de risco subsidiário: Não aplacável 
Descrição da classe: Gás inflamável 
Grupo de embalagem: Classe II e III 
Perigo ao meio ambiente: Não aplicável 
 
Hidroviário 
 
Nome apropriado para embarque: Aerossol. 
Nome comercial: Espuma PU 
Número ONU: 1950 
Número de risco: 2 
Subclasse de risco: 2.1 
Subclasse de risco subsidiário: Não aplacável 
Descrição da classe: Gás inflamável 
Grupo de embalagem: Classe II e III 
Perigo ao meio ambiente: Não agressivo ao ambiente marinho 
EmS:  Não especificado 
 
O produto não apresenta riscos desde que transforma do em sua embalagem original fechada e 
com identificação correta. Não expor à temperatura superior a 50°C. 
 

 
Referências: 
Brasil – Regulamentação de transporte rodoviário de produtos perigosos – Ministério dos 
Transportes – Portaria 204 de 20 de maio de 1997. 
NBR 14725/14. 
Segue Resolução 420 de 12 de fevereiro de 2004 – ANTT 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) 
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAN 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto 
NORMAN 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Interior 
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°128 de 8 de dezembro de 2009. 
RBAC N°175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transportes de Artigos Perigosos em 
Aeronaves Civis). 
IS N° 175-001 – Instrução Suplementar – IS 
ICAO – Organização da Aviação Civil Internacional – Doc 9284-NA/905 
 

Seção 14: Informações sobre transporte 

Seção 15: Regulamentações 
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IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreo 

 

As informações contidas nesta FISPQ representam os dados atuais, e mostram 
nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropria do deste produto, sob 
condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas no rótulo 
de embalagem. Qualquer outro uso do produto envolva  ou não, o uso 
combinado com outro produto, ou que utilize process o diverso do indicado, é de 
responsabilidade exclusiva do usuário. É importante  ressaltar, mais uma vez, 
que todos os riscos à saúde ou ao meio ambiente, po dem ser virtualmente 
eliminados se forem observadas rigorosas condições de segurança e higiene 
pessoal e/ou industrial. 

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domé sticos. 

 

Seção 16: Outras Informações  


