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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 

 

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

Seção 1: Identificação do produto e da empresa 

 
1.1 Nome comercial do produto: 

CHUMBADOR WQA 5/16” 
CHUMBADOR WQA 3/8” 
CHUMBADOR WQA 1/2” 
CHUMBADOR WQA 5/8” 
CHUMBADOR WQA 3/4” 
CHUMBADOR WQA 1” 
CHUMBADOR WQA 1 ¼” 

 
1.2 Código interno (Walsywa): 

470270  
470271  
470272  
470273  
470274  
470275  
470276  

 
1.3 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 
 

1.4 Usos recomendados 
Fixações de estruturas metálicas em geral em concreto, consoles metálicos, trilhos e pontes rolantes e 
suporte para tubulações de alta pressão. 

Seção 2: Identificação dos perigos 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificação  Categoria  Frase de perigo  
Sensibilização à pele 1 Pode causar reações alérgicas na pele 
Prejuízo sério aos 
olhos/irritação aos olhos 2A Causa irritação ocular séria 
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2.2 Elementos da rotulagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Frase de precaução NBR 14725-2: 

Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS : Enxágue cuidadosamente com água durante 
vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 
enxaguando. 
 

2.4 Frase de precaução de acordo com regulamentação  (CE 1272/2008): 
Não disponível. 
 

2.5 Outras informações: 
Contém ácido metacrílico, monoéster com propano – 1,2 – diol, peróxido de dibenzoilo, flalato de 
dicico-hexilo, dimetacrilato de etileno. Pode provocar reação alérgica. 

Seção 3: Composição e informação sobre os ingredientes 

3.1 Substância 
O produto não é uma substância. 
 

3.2 Mistura 
Componente A  

Composição  CAS n°  Concentração  
Ácido metacrílico, monoéster com 
propano – 1,2 – diol 

27813-02-1 6 – 9 % 

Dimetacrilato de etileno 97-90-5 6 – 9 % 
2,2’ – [(4-methylphenyl)imino]bisethanol 3077-12-1 <0,75 

Componente B  
Composição  CAS n°  Concentração  
Peróxido de dibenzoilo 94-36-0 <1,8 % 
Sulfato de cálcio 7778-18-9 <0,12% 
Flalato de dicico-hexilo 84-61-7 <1,8% 

 

Pictograma 

 

Palavra de advertência CUIDADO 

Frase de perigo 

 
 Pode causar 

reações alérgicas 
na pele. Causa 
irritação ocular 

séria. 
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Seção 4: Medidas de primeiros-socorros 

 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:  

No caso de dores, consultar o médico. 
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar. 
 

4.2 Inalação:  
Mova o indivíduo exposto para um lugar com ar fresco e mantenha-o em repouso em uma posição 
confortável para respirar. Se não estiver respirando, a respiração é irregular ou há obstrução da 
respiração, proporcionar respiração artificial ou oxigênio por pessoal capacitado. Se inconsciente, 
coloque em posição de recuperação e o mesmo deve receber atenção médica imediatamente. 
Procurar assistência médica. 
 

4.3 Contato com a pele: 
Lave com bastante sabão e água. Remova roupas e sapatos contaminados. No caso de irritação ou 
qualquer reclamação, procure assistência médica e evite a exposição. 
 

4.4 Contato com os olhos: 
Encha imediatamente os olhos com água abundante por pelo menos 15 minutos. Verifique e remova 
quaisquer lentes de contato. Obtenha atendimento médico. 
 

4.5 Ingestão: 
Lave a boca com água. Mova a pessoa para um lugar que tenha ar fresco e a mantenha em repouso 
numa posição confortável para respirar. Não induza a pessoa ao vômito a não ser que seja uma 
orientação de um médico. Se ocorrer o vômito é necessário manter a cabeça para baixo, para que o 
vomito não entre nos pulmões. Não de nada via oral caso a pessoa esteja inconsciente. Se estiver 
inconsciente, deixe-o em uma posição de recuperação e peça a atenção medica imediatamente. 
Afrouxe as roupas apertadas (exemplo: cinta, gravata, etc.). 
 

4.6 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agud os como retardados: 
O produto pode causar irritação aos olhos, pele e ao sistema respiratório. O contato com os produtos 
em decomposição pode ser perigoso à saúde. Após exposto os sintomas podem ser retardados. O 
contato com os olhos pode resultar em um eritema no olho e excessiva lacrimação. Caso as vias de 
respiração seja expostas pode causar tosse. Uma exposição prolongada na pele pode causar 
eritema. Faltam informações sobre os sintomas ocorridos apos ingestão. 
 

4.7 Ind icações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos espe ciais necessários: 
No caso de inalação do produto em decomposição os sintomas podem ser retardados. A pessoa 
exposta deve ser mantida sub vigilância por 48 horas. 
 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

 
5.1 Meios de extinção 

Produtos adequados para extinção de incêndios. 
Usa-se pó químico (ABC) ou CO2 , opcional pulverizador misto com água 
 
Produtos extintores de incêndios não apropriados, p or motivos de segurança. 
Desconhecido. 
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5.2 Perigos específicos decorrentes da substância o u mistura 
O aquecimento do produto pode causar o aumento da pressão e resultar na explosão da capsula. No 
caso de fogo, a decomposição perigosa do produto pode causar: óxido de carbono e hidrocarbonetos 
não identificados. 

 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incên dios 

Use as roupas de proteção descritas na norma EN 469. Vista os equipamentos de proteção 
apropriados e os equipamentos de respiração individual (SCBA) com a máscara operando no modo 
de pressão positiva. Embalagem do produto exposta ao calor resfriará com água. 
 

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. 

Nenhuma ação envolvendo qualquer risco a saúde deve ser tomada quando tiver contato com o 
produto. Evite o contato com o produto sem o equipamento de proteção individual (EPI), no caso de 
contato com grande quantidade de produto ou quando a ventilação for insuficiente, evite respirar os 
vapores. 
 

6.2 Precaução a nível ambiental 
Evite descartar o material derramado no esgoto, solo ou drenos. Informe as autoridades relevantes se 
o produto causar poluição ambiental. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Proteja o esgoto e os drenos. Colete o produto mecanicamente (exemplo: Com uma pá) junto com o 
solo contaminado. Absorva com o material seco e inerte e coloque em um local apropriado para 
descarte. 

 

7.1 Precauções para um manuseio seguro 
Colocar um equipamento de proteção individual (EPI) (Veja Seção 8). Pessoas com histórico de 
problemas com sensibilização da pele, devem evitar o contato com o produto. Tome os devidos 
cuidados para que o produto não caia nos olhos e na pele. Evite respirar os vapores produzidos 
durante o processo de cura. Use-o apenas em lugares com boa ventilação. Use equipamentos que 
ajudam a respiração em lugares com pouca ventilação. Comer, beber e fumar é proibido nas áreas 
onde esse material esta sendo usado, armazenado ou processado. 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo even tual incompatibilidade. 
Armazenar na embalagem original, protegendo da luz do sol e outras fontes de aquecimento e 
ambientes secos, em uma área bem ventilada, longe de materiais incompatíveis, comida e bebida. 
Armazene em ambientes que tenham 5°C a 25ºC. Para garantir a estabilidade do produto evite variar 
a temperatura durante o tempo que estiver armazenado da temperatura durante o tempo que estiver 
armazenado. 

Seção 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Seção 7: Manuseio e armazenamento 
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8.1 Parâmetros de controle 

Nome 
Exposição de longo prazo Exposição de curto prazo Comentários 

mg/m³ ppm mg/m³ ppm  
Peróxido de dibenzoilo 

Áustria/Dinamarca 
5 - 10 - 

Aerosol 
Inalável 

Bélgica/França/USA 
(NIOSH)/ Reino unido 

5 - - - - 

Alemanha/Hungria/ Suíça 
5 - 5 - 

Aerosol 
Inalável 

Flalato de dicico-hexilo 
Áustria/ Irlanda/ Reino 

unido 
5 - - -  

Dinamarca 3 - - -  
Sulfato de cálcio 

Áustria 
5 - 10 - 

Aerosol 
respirável 

Bélgica/Espanha 10 - - -  
Alemanha (AGS)/ Hungria 

6 - - - 
Aerosol 

respirável 
Suíça 

3 - - - 
Aerosol 

respirável 
 
DN(M)ELs 

Nome Via de exposição Valor Grupo Efeito 

Peróxido de 
dibenzoilo 

Oral 1,65 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

Dérmico 
3,3 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
6,6 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

Inalação 
2,9 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

11,75 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 
Ácido 

metacrílico, 
monoéster 

com propano 
– 1,2 – diol 

Oral 2,5 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

Dérmico 
2,5 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
4,2 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

Inalação 
8,8 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
14,7 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

Dimetacrilato 
de etileno 

Oral 100 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
Dérmico 100 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

1,3 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 
Inalação 1,47 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

2,45 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

Flalato de 
dicico-hexilo 

Oral 0,25 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 

Dérmico 
0,25 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
0,50 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

Inalação 
0,87 mg/kg Consumidores Sistêmico, em longo prazo. 
35,2 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em curto prazo. 
35,2 mg/kg Trabalhadores Sistêmico, em longo prazo. 

 
 
 
 

Seção 8: Controle de exposição e proteção individual 
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Nome Objetivo de proteção ambiental Valor 

Peróxido de dibenzoilo 

Água doce 
Água salgada 

Lançamentos intermitentes 
Sedimentos de água doce 

Sedimentos de água salgada 
STP 
Solo 

0,6020 µg/l 
0,0602 µg/l 
0,6020 µg/l 

0,3380 mg/kg 
0,0338 mg/kg 
0,3500 mg/l 

0,0758 mg/kg 

Ácido metacrílico, monoéster 
com propano – 1,2 – diol 

Água doce 
Água salgada 

Lançamentos intermitentes 
Sedimentos de água doce 

Sedimentos de água salgada 
STP 
Solo 

0,9040 mg/l 
0,9040 mg/l 
0,9720 mg/l 

6,2800 mg/kg 
6,2800 mg/kg 
10,000 mg/l 

0,7270 mg/kg 

Dimetacrilato de etileno 

Água doce 
Água salgada 

Lançamentos intermitentes 
Sedimentos de água doce 

Sedimentos de água salgada 
STP 
Solo 

0,1390 mg/l 
0,0139 mg/l 
0,1500 mg/l 

1,6000 mg/kg 
0,1600 mg/kg 
57,0000 mg/l 
0,2390 mg/kg 

Flalato de dicico-hexilo 

Água doce 
Água salgada 

Lançamentos intermitentes 
Sedimentos de água doce 

Sedimentos de água salgada 
STP 
Solo 

0,00362 mg/l 
0,000362 mg/l 

0,0362 mg/l 
1,0600 mg/kg 
0,1060 mg/kg 
10,000 mg/l 

0,2100 mg/kg 
 

8.2 Controle de exposição 
 
8.2.1 Controle de engenharia 

Garanta uma ventilação suficiente no local de trabalho. No caso de ventilação insuficiente use 
o controle de engenharia apropriado, (exemplo: exaustor local), a qual manterá o nível de 
exposição abaixo do recomendado ou use os aparatos apropriados para respiração. 

 
8.2.2 Métodos de proteção individual e EPI’s 

Obedecer às regras de higiene: Não coma, beba ou fume no local de trabalho. Lave as mãos 
com água e sabão depois que terminar o trabalho com o produto. Evite a contaminação das 
suas roupas. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente.  
 
Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral. 
 
Proteção da pele: Use luvas resistentes a produtos químicos quando estiver trabalhando com o 
produto. É aconselhável usar luvas de borracha de nitrila ou butilo. Use roupas de proteção. 
 
Proteção respiratória: Use mascara de fibra: A - Contra gases orgânicos e vapores. 

 
8.2.3 Controle de exposição ambiental 

Não há informação disponível. 
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9.1 Informações sobre propriedades físicas e químic as de base 

Aspecto: Componente A: resina líquida. Componente B: Pó branco. 
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:  103,5°C (PN-EN ISO 3679:2007) 
Ponto de fulgor:  Não há dados disponíveis. 
Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis. 
Inflamabilidade: Não há dados disponíveis. 
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou expl osividade: Não há dados disponíveis. 
Pressão de vapor:  Não há dados disponíveis. 
Densidade do vapor:  Não há dados disponíveis. 
Densidade relativa: 0,98 g/cm³ 
Solubilidade: Insolúvel em água. Solúvel em acetona ou álcool isopropílico. 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não há dados disponíveis. 
Temperatura de autoignição: Não há dados disponíveis. 
Temperatura de decomposição:  Componente B: SADT = 60°C 
Viscosidade: 2,3± 0,2 [Pa.S] (PN-EM ISSO 3219:2000) 

 

 
10.1 Reatividade 

Não existem informações disponíveis. 
 

10.2 Estabilidade química 
O produto é estável sub condições normais de armazenamento. No caso da consistência aparente do 
produto (Aumento significante da viscosidade da resina, mudança da cor do catalizador) é 
aconselhado que interrompe o uso do produto e consulte o fabricante. 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: 
Não há reações perigosas se armazenado ou manuseado em condições normais de uso. 

 
10.4 Condições a serem evitadas 

Não existem informações disponíveis. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
Não existem informações disponíveis. 
 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 
Hidrocarbonetos e óxidos de carbono. 
 
 
 
 
 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 
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11.1 Toxidade aguda 

 
Nome Via de exposição Espécies Resultado 

Peróxido de 
dibenzoilo 

LD50 (Oral) Rato >5000 mg/kg 

Ácido metacrílico, 
monoéster com 

propano – 1,2 – diol 

LD50 (Oral) 
LD50 (Dérmico) 

Rato 
Coelho 

8700 mg/kg 
>2000 mg/kg 

Dimetacrilato de 
etileno 

LD50 (Oral) 
LD50 (Dérmico) 

Rato 
Coelho 

≥2000 mg/kg 
>5000 mg/kg 

Flalato de dicico-
hexilo 

LD50 (Oral) Rato >2000 mg/kg 

 
 

11.2 Corrosão/irritação da pele 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.3 Lesões oculares graves/irritação ocular 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.4 Sensibilização respiratória ou à pele 
Nome Teste Espécies Resultado Efeito 

Peróxido de 
dibenzoilo 

LLNA Rato SI>3 Sensibilização 
da pele. 1 

 
11.5 Mutagenicidade em células germinativas 

Não existem informações disponíveis. 
 

11.6 Carcinogenicidade 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.7 Toxidade à reprodução 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.8 Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposi ção única 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.9 Toxidade para órgãos-alvo específicos – exposi ção repetida 
Não existem informações disponíveis. 
 

11.10 Perigo por aspiração 
Não existem informações disponíveis. 
 
 
 
 
 

Seção 11: Informações toxicológicas 
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12.1 Ecotoxicidade 

Nome Dose/ Tempo de 
exposição/ Método Espécies Resultados 

Ácido metacrílico, 
monoéster com 

propano – 1,2 – diol 

LC50 /48h / DIN38412 Leuciscus idus melanotus 493 mg/L 
EC50 /48h / OECD 202 Daphnia magna >143 mg/L 
EC50 /48h / OECD 201 Pseudokirchnerella subcapitata >97,2 mg/L 

Dimetacrilato de 
etileno 

LC50 /96h / OECD 203 Danio rerio 15,95 mg/L 
EC50 /48h / OECD 202 Daphnia magna 44,90 mg/L 
EC50 /21d / OECD 211 Daphnia magna >5,05 mg/L 
EC50 Taxa de 
crescimento /96h / 
OECD 201 

Pseudokirchnerella subcapitata 19 mg/L 

Peróxido de 
dibenzoilo 

LC50 /96h / OECD 203 Oncorhynchus mykiss 0,0602 mg/L 

LC50 /48h / OECD 202 Daphnia magna 0,110 mg/L 

EC50 Taxa de 
crescimento /72h / 
OECD 201 

Pseudokirchnerella subcapitata 0,0711 mg/L 

 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 
 

Ácido metacrílico, monoéster com 
propano – 1,2 – diol 

Degr. 81% depois de 28 dias. Facilmente biodegradável 
(OECD 301C) 

Dimetacrilato de etileno Degr. 69% depois de 28 dias. Facilmente biodegradável 
(OECD 301F) 

Peróxido de dibenzoilo Degr. 68% depois de 28 dias. Facilmente biodegradável 
(OECD 301D) 

 
 

12.3 Potencial de bioacumulação 
 

Ácido metacrílico, monoéster com 
propano – 1,2 – diol BCF = 3,2 

Dimetacrilato de etileno BCF = 21,9 
Peróxido de dibenzoilo Log kow = 3,2 

 
12.4 Mobilidade no solo 

 

Ácido metacrílico, monoéster com 
propano – 1,2 – diol Koc = 80. Baixa mobilidade no solo. 

Peróxido de dibenzoilo Log kow = 3,8 (OECD 121) 
. 
 
 

Seção 12: Informações ecológicas 
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12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB  
Esta mistura não contém substancias que são avaliadas como um  PBT ou um vPvB. 
 

12.6 Outros efeitos adversos 
Não há informação disponível. 

 

 
13.1 Eliminação do produto: 

Sobra em quantidade mínima. Não descarte junto com lixo residencial. Não permita que o produto 
encontre a rede de esgoto, água pluvial ou curso da água. O descarte do produto sem curar como um 
resíduo químico tem que ser de acordo com as regulamentações locais de proteção ambiental e 
legislação obrigatória sobre reciclagem. O produto usado como planejado não deixa nenhum resíduo. 
 

13.2 Eliminação de embalagens contaminadas: 
Descartar a caixa de papelão contaminada de acordo a legislação local. 

 
 Terrestre (ANTT)  Hidroviário (ANAQ)  Aéreo (ANAC)  

Número UN  3316 3316 3316 
Nome apropriado 
para embarque KIT Químico KIT Químico KIT Químico 

Classe  9 9 9 
Grupo de 
embalagem III III III  

Número do rótulo  9 

 

9 

 

9 Substancias perigosas 
diversas 

 
Instruções de  
embalagem 

P901 P901 

Passageiros e aeronave de 
carga 

Ltd Qty (Pkg Inst.: Y960; Max  
Net Qty/Pkg: 1 kg; Pkg 
Inst.:960; Max Net Qty / 
Pkg:10 kg  
Apenas Aeronave de carga 
Pkg Inst.: 960; Max Net Qty / 
Pkg: 10 kg. 

 
 
 
 
 
 

Seção 13: Considerações sobre tratamento e disposição 

Seção 14: Informações sobre transporte 
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 Terrestre (ANTT)  Hidroviário (ANAQ)  Aéreo (ANAC)  

Quantidades Limites 

0g 

 

0g 

 

1kg  

 
Nota: O kit contém  mercadorias perigosas em embalagens internas que nã o 
ultrapassam os limites de quantidade para LQ , apli cáveis a substâncias 
individuais conforme especificado na coluna 7 da Li sta de Produtos 
Perigosos. Pode ser transportado de acordo com o Ca pítulo 3.4 ( 
Componente B – UN 3106, classe 5.2 LQ = 500 g por e mbalagem interna.  

Quantidades excedentes 

E0 E0 E0 
Com base na disposição especial 340, quantidades ex cepcionais que não 
excedam os limites de quantidade para quantidades e xcepcionais aplicáveis 
a UN 1866 podem ser transportadas de acordo com o c ódigo E2. 

Categoria de transporte  3 3 Apenas multimodal  Não aplicável  
Código de restrição de 

túnel E E Apenas multimodal Não aplicável 

Armazenamento e 
segregação Não aplicável Categoria A Não aplicável 

EmS Não aplicável  F-A, S-P Não aplicável  
ERG Não aplicável  Não aplicável  9L 

Disposições especiais  251,340 251,340 A44 , A 163 
 

 
Regulamentações específicas para o produto químico:  
Norma ABNT-NBR 14725:2014 

 
Siglas: 
NBR   Norma Brasileira 
EC European Communities 
CLP Classification, Labeling and Packaging (Regulamentação (EC) 1272/2008) 
CAS Chemical Abstracts Service 
ppm Partes por milhão 
mg Miligrama 
m³ Metro cúbico 
ACGIH Association Advancing Occupational and Environmental Health 
WEL Workplace exposure limits  
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
LD 50 Lethal Dose 50% 
LC 50 Lethal Concentration 50% 
ERC Environmental Release Category 

Seção 15: Regulamentações 

Seção 16: Outras Informações  
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NOEL No Observed Adverse Effect Level 
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic 
vPvB Very persistent and very bioaccumulative 

 


