
1 Identificação da substância, preparação e da empresa

* Indicação para o produto

* Nome comercial: Adesivo WA 230

* Fornecedor: Walsywa Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda

Rua Humberto Pela,198

Louveira - SP - 13 290 000

* Informativo em caso de necessidade: Tel.: 55 19 3948 5230

Fax: 55 19 3948 5243

2 Composição/ Informação sobre componentes

Para mais Informações: 

Esta folha apenas contem os dados relevantes de segurança. 

3 Identificação dos perigos

Pode causar sensibilidade, ao contato com a pele  irritando os olhos, sistema respiratório e a pele.

Prejudicial se inalado, em contato com a pele e ingerido

4 Primeiros socorros

Tire as roupas contaminadas

*Após inalação: Em caso de desconforto, procure um local ventilado. Se persistir o desconforto,

procure assistência médica.

*Após contato com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão, enxaguar bem.

*Após contato com os olhos: Enxaguar com as pálpebras abertas por alguns minutos, sob água corrente

e consultar um médico.

*Após ingestão: Beber bastante água e respirar ar fresco. Procurar um médico imediatamente.

5 Combate contra incêndio

*Medidas adequadas de extinção: Spray D'água, Espuma, Co² e pó seco

*Medidas não adequadas de extinção: -

6 Medidas para vazamento acidental

7 Manuseio e Estoque

*Manuseio Garanta uma boa ventilação durante o processo

*Proteção contra fogo/proteção individual:  prevenção contra fogo devem ser observadas

*Estoque: Mantenha o recipiente fortemente fechado e seco. Armazenar em local bem ventilado

8 Controle de exposição/ Proteção Individual

*Ingredientes com valores limitantes para ser controlado TLV (TRGS 900/D): Não Indicado

*Higiene Industrial: Remova imediatamente a roupa contaminada. Não inalar vapor ou aerosol

*Proteção  para mãos: Luva de proteção apropriada

*Proteção dos Olhos: Óculos de proteção

        FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Adesivo WA 230

Descrição CAS Nº Proporção (%)
Preenchedor Mineral - 30-60%
Hexano 64742-49-0 10-30%
Resina - 10-30%
Borracha Sintética - 10-30%

Desligue qualquer tipo de fonte de ignição.  Informe o pessoal para usar equipamento de proteção individual. Evite espalhar vapor inflamável. Colete o produto em 

um recipiente com identificação  conforme a regularização estadual. Lave a área em que o produto foi derramado. Não mantenha na área de dreno.

EVA Polímero - 1-10%
Aditivos - 1-10%
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 Fixação para Construção Civil 



9 Propriedades Físicas e Químicas

*Forma: Pasta

*Cor: Marrom claro

*Temperatura de Trabalho: -18ºC a 65 ºC

*Tempo de cura: 30% - 24horas

50% - 48horas

Cura total - 28 dias

*Gravidade específica: 1,16 g/cm³

* Limites de flamabilidade: Acima 7,5% (hexano)

Abaixo 1,2% (hexano)

*Solubilidade na água: Imiscível

10 Estabilidade e Reatividade

Incompatível com as forças dos agentes oxidantes, ácidos e as fontes de ignição

11 Informação Toxicológica

*Pele Pode causar irritação moderada. Repetindo o contato com a pele pode causar alergia.

*Olhos Possibilidade de irritação

*Inalação Alta concentração de vapor pode causar irritação, dor de cabeça e tontura

12 Informação Ecológica

Sem dados Disponíveis ( Em preparação)

13 Consideração de descarte

Produto: Com respeito a regularização do local. Exemplo: Descartar na planta adequada de  incineração de resíduos

14 Informação de Transporte

Não disponível

15 Informação de Regularização

Classificado como classe 3, UM Nº 1133, portanto deve ser empacotado e rotulado de acordo com o regularização relevante.

Símbolos de Risco R11 Alta Flamabilidade

R20 Nocivo a Inalação

R21 Nocivo para contato com a pele

R22 Nocivo se engolido

R48 Perigoso a sérios danos para saúde pela exposição prolongada

Símbolos de Segurança S9 Manter o recipiente em um local ventilado

S16 Manter longe de fontes de ignição - Não fume próximo

S24/25 Evite contato com olho e pele

S29 Não manter em lugares drenados

S51 Use apenas em áreas ventiladas

16 Outra Informação

Os detalhes contidos aqui são baseados no nosso presente estado de conhecimento e experiência, também são caracterizados os nossos produtos com respeito a 

qualquer possibilidade de requerimento de segurança. Nós passamos, portanto, estas informações sem garantia de propriedade.


