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

Seção 1: Identificação do produto e da empresa 
 

1.1 Nome comercial do produto: 
WQE 600 – componente A 

 
1.2 Código interno (Walsywa): 

560069 
 

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 

Seção 2: Identificação de perigos 
 

2.1 Classificação da substância ou mistura de acordo com a norma ABNT 14725-3 Anexo D: 

 
2.2 Elementos da rotulagem: 

 

 
2.3 Frase de precaução de acordo com regulamentação (EC)1272/2008(CLP): 

P101  Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. 

Classificação Categoria Frase de perigo 

Corrosivo/irritante à pele 2 Causa irritação à pele 

Prejuízo sério aos 
olhos/irritação aos olhos 2A Causa irritação ocular séria 

Sensibilização à pele 1 Pode causar reações alérgicas na pele 

Toxidade aquática crônica 2 Tóxico para a vida aquática, com efeitos 
prolongados 

Categoria 2 2A 1 2 

Pictograma 

  
Palavra de 
advertência 

CUIDADO CUIDADO - - 

Frase de 
perigo 

Causa 
irritação à pele 

Causa irritação 
ocular séria 

Pode causar 
reações alérgicas 

na pele 

Tóxico para a vida 
aquática, com 

efeitos prolongados 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 
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P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de 
segurança 

P280  Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P391  Recolha o material derramado.  
P501  Descarte o conteúdo/recipiente em acordo com as normas locais/nacionais. 
 

2.4 Outros Perigos 
Não disponível 

Seção 3: Composição e informações sobre os ingredientes 

 

3.1 Substância 

O produto não é uma substância. 
 

3.2 Mistura 

 

Composição CAS n° 
Concentração 

(por peso) 

Produto de reação: bisphenol-F-(epicloridrina), resina 
epoxídica  (peso molecular médio <= 700) 9003-36-5 45 – < 50% 

1,6-Hexanediol diglicidil eter 16096-31-4 15 - < 20% 

Produto de reação: bisfenol-A-epicloridrina, resinas epoxídicas 
(peso molecular médio <= 700) 25068-38-6 10 - < 15% 

 

Seção 4: Medidas de primeiros-socorros 

 
4.1 Inalação 

Se inalado, respirar ar fresco. Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. 
 

4.2 Contato com a pele 
Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com polietilenoglicol, 
e em seguida com água corrente. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes 
de voltar a usar. É necessário tratamento médico. 

 
4.3 Contato com os olhos 

Lavar mediatamente e cuidadosamente com colírio ou água. Em caso de irritação ocular, consultar o 
oftalmologista. 
 

4.4 Ingestão 
Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. 
 

3.5 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 
Reações alérgicas. 
 

3.6 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Tratamento sintomático. 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 
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4.1 Meios de extinção 

Todos os meios adequados de extinção 
Espuma; 
Pó extintor; 
Jato de água; 
Dióxido de carbono (CO2). 

 

Meios inadequados de extinção 

Jato de água; 
Espuma. 

 

4.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Produtos de pirólise, tóxico. 
Monóxido de carbono. 
 

4.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os gases. 
Utilizar aparelho respiratório individual e roupas para proteção contra as substâncias químicas. 
 

4.4 Informações adicionais 

Precipitar Gases/Vapores/Névoa com jato de água em spray. A água de extinção contaminada deve 
ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície. 

Seção 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 

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

Prover de uma ventilação suficiente. Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Evitar o contato 
com a pele, os olhos e as roupas. Usar equipamento de proteção individual. 
 

5.2 Precauções ao meio ambiente 

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. 
 

5.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Recolher mecanicamente. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da 
eliminação de resíduos. 

Seção 7: Manuseio e armazenamento 

 

6.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Recomendação para um manuseamento seguro 
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Lavar as mãos antes após utilização. 

Orientação para prevenção de incêndio e explosão 

Não são necessárias medidas especiais. 
 

6.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes 
Manter o recipiente bem fechado. 
Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado. 

Recomendações para armazenagem conjunta 
Não usar para produtos destinados ao contato com alimentos. 
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Informações suplementares sobre as condições de armazenagem 

Temperatura de armazenagem: 5 - 25°C 
 

6.3 Utilização final específica 

Argamassa composta para ancoragens e fixações componente A (resina). 
 

Seção 8: Controle de exposição e proteção individual 

 

7.1 Parâmetros de controle 

Nome químico: N°Cas: mg/m³ Categoria 

Sílica, cristalina 14808-60-7 0,025 8 h 

 

7.2 Medidas de controle de engenharia 

Não especificado. 
 

7.3 Medidas de proteção individual 

 

7.3.1 Proteção dos olhos/face: utilize protetor ocular e facial; 
 

7.3.2 Proteção da pele: utilize vestuário de proteção adequado. 
 

7.3.3 Proteção respiratória: em caso de ventilação inadequada, utilizar máscara para respiração. 
 

7.3.4 Perigos térmicos: não especificado; 
 

7.3.5 Higiene em geral: Remover imediatamente as roupas contaminadas. Criar e seguir um plano 
de proteção para pele. Lavar as mãos e o rosto ao término do trabalho. Não comer nem beber 
durante a utilização. 

 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto: pasta; 
Odor e limite de odor: Não disponível; 
pH: Não disponível; 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível; 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível; 
Ponto de fulgor: Não aplicável  
Taxa de evaporação: Não disponível; 
Inflamabilidade: Sim. 
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade: Não disponível; 
Pressão de vapor: Não disponível; 
Densidade do vapor: Não disponível; 
Densidade relativa: 1,29 g/cm³ (à 20°C) 
Solubilidade: Insolúvel. 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível; 
Temperatura de autoignição: Não disponível; 
Temperatura de decomposição: Não disponível; 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 
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Viscosidade: Não disponível; 
 

 

10.1 Reatividade 

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

10.2 Estabilidade química 

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal. 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: 

Não se possui conhecimento de reações perigosas até o momento. 
 

10.4 Condições a serem evitadas 

Não há condições específicas no momento. 
 

10.5  Materiais incompatíveis 

Não disponível. 
 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 

Não se possui conhecimento de produtos com decomposição perigosa. 

Seção 11: Informações toxicológicas 

 

11.1 Toxidade aguda 

Composição CAS n° 
Via de 

exposição 
Dose Espécie 

Produto de reação: bisphenol-F-
(epicloridrina), resina epoxídica  

epoxídicas (peso molecular médio <= 
700) 

 

9003-36-5 

Oral DL50 >2000 mg/kg Ratazana 

Dérmico DL50 >2000 mg/kg Coelho 

1,6-Hexanediol diglicidil eter 16096-31-4 
Oral DL50 2900 mg/kg Ratazana 

Dérmico DL50 >2000 mg/kg Ratazana 
Produto de reação: bisfenol-A-

epicloridrina, resinas epoxídicas (peso 
molecular médio <= 700) 

25068-38-6 Oral DL50 11400 mg/kg Ratazana 

 

11.2 Corrosão/irritação da pele 

Não disponível 
 

11.3 Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não disponível 
 

11.4 Sensibilização respiratória ou à pele 

Não disponível. 
 

11.5 Mutagenicidade em células germinativas 

Não disponível. 
 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 
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11.6 Carcinogenicidade 

Não disponível. 
 

11.7 Toxicidade à reprodução 

Não disponível. 
 

11.8 Toxidade para órgãos – alvo específico – exposição única 

Não disponível. 
 

11.9 Toxidade para órgãos – alvo específico – exposição repetida 

Não disponível. 
 

11.10 Perigo por aspiração 

Não disponível 

Seção 12: Informações ecológicas 

 

12.1 Ecotoxidade 

O produto não é Ecotóxico. 

Composição CAS n° 
Toxidade 
aquática 

Dose [h] | [d] Espécie Fonte 

Produto de reação: 
bisphenol-F-

(epicloridrina), resina 
epoxídica  epoxídicas 
(peso molecular médio 

<= 700) 

9003-36-5 Toxidade aguda 
para peixes 

CL50 1,9 
mg/L 96 h Brachydanio  

rerio 
OCDE 

203 

1,6-Hexanediol diglicidil 
eter 

16096-31-
4 

Toxidade aguda 
para peixes 

CL50 30 
mg/L 96 h 

Oncorhynchus 
mykiss (Truta 

arco-íris) 

OCDE 
203 

 

12.2 Persistência e degradabilidade 

O porduto não foi testado. 
 

12.3 Potencial bioacumulativo 

O produto não foi testado. 
 

12.4 Mobilidade no solo 

O produto não foi testado. 
 

12.5 Outros efeitos adversos 
Não disponível 

Seção 13: Considerações sobre tratamento e disposição 

 
Não despejar na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo. A 
eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. 
 

Seção 14: Informações sobre transporte 
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Transporte Terrestre  

Número ONU: UN3077 
Nome apropriado para embarque: Environmentally hazardous substance, solid, N.O.S. 
Classe de risco: 9; 
Número de risco: 90; 
Grupo de embalagem: III; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Fluvial  

Número ONU: UN3077 
Nome apropriado para embarque: Environmentally hazardous substance, solid, N.O.S. 
Classe de risco: 9; 
Número de risco: não disponível; 
Grupo de embalagem: III; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Marítimo  

Número ONU: UN3077 
Nome apropriado para embarque: Environmentally hazardous substance, solid, N.O.S. 
Classe de risco: 9; 
Número de risco: não disponível; 
Grupo de embalagem: III; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Aéreo  

Número ONU: UN3077 
Nome apropriado para embarque: Environmentally hazardous substance, solid, N.O.S. 
Classe de risco: 9; 
Número de risco: não disponível; 
Grupo de embalagem: III; 
Perigo ao meio ambiente: não. 

 
15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e meio ambiente. 
 
Informação sobre regulamentação UE 
2004/42/CE (COV): 0,2 Gew. % (DIN EN ISO 11890-2) 
 
Conselhos adicionais 
Ter em atenção: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC 
 
Informação regulatória nacional 
Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a diretiva 94/33/CE, relativa à proteção dos jovens 
no trabalho. Limitações ocupação de pessoas: Contaminante da água-classe (D): 2 - Perigo para a água. 
 
15.2 Avaliação da segurança química 
Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura. 

Seção 15: Regulamentações 

Seção 16: Outras Informações  
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Siglas: 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Classificação, rotulagem e embalagem (Regulamentação EC1272/2008) 
LD50 Dose letal 50% 
LC50 Concentração letal 50% 
mg Miligrama 
m³ Metro cúbico 
L  Litro 
Kg Kilograma 
H Hora 

Outras informações: 

As informações desta ficha de segurança baseiam-se no conhecimento atual. As informações devem ser 
um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste documento 
informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e 
eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou 
preparado com outros materiais, as informações neste documento não são transferíveis para o novo 
material.  

  



 

Página 9 de 17 
Revisão/Versão: 10/06/2016 - 000 
PDF Impresso: 10/06/2016 
WQE 600 

Seção 1: Identificação do produto e da empresa 
 

1.1 Nome comercial do produto: 
WQE 600 – componente B 

 
1.2 Código interno (Walsywa): 

560069 
 

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 

Seção 2: Identificação de perigos 
 

2.1 Classificação da substância ou mistura de acordo com a norma ABNT 14725-3 Anexo D: 

 
2.2 Elementos da rotulagem: 

 
2.3 Frase de precaução de acordo com regulamentação (EC)1272/2008(CLP): 

P101   Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. 
P102   Mantenha fora do alcance das crianças. 
P201   Obtenha instruções específicas antes da utilização 
P280   Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial 
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito; 

Classificação Categoria Frase de perigo 

Toxidade aguda 4 Nocivo em contato com a pele 

Corrosivo/irritante à pele 1B Causa queimadura severa à pele e dano aos 
olhos 

Sensibilizante respiratórios 1 Quando inalado pode causar sintomas 
alérgicos, asma ou dificuldades de respiração. 

Mutagenicidade 2 Suspeito de causar defeitos genéticos 

Toxidade sistêmica em órgão 
alvo após exposição repetida 2 Pode causar dano aos órgãos através da 

exposição repetida ou prolongada. 

Categoria 4 1B 1 2 2 

Pictograma 

   
Palavra de 

advertência 
CUIDADO PERIGO PERIGO CUIDADO CUIDADO 

Frase de 
perigo 

Nocivo em 
contato com a 

pele 

Causa queimadura 
severa à pele e 
dano aos olhos 

Quando inalado 
pode causar 

sintomas 
alérgicos, asma 
ou dificuldades 
de respiração. 

Suspeito de causar 
defeitos genéticos 

Pode causar dano 
aos órgãos através 

da exposição 
repetida ou 
prolongada. 
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P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente 
toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha; 

P305+P351+P338 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. 

P301+310 EM CASO de INGESTÃO: EM CASO de INGESTÃO: Contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. 

P501   Descarte o conteúdo/recipiente em acordo com as normas locais/nacionais. 
 

2.4 Outros perigos: 
Não há informação disponível. 
 

Seção 3: Composição e informações sobre os ingredientes 

 

3.1 Substância 

O produto não é uma substância. 
 

3.2 Mistura 

 

Composição CAS n° 
Concentração 

(por peso) 

Álcool Benzílico 100-51-6 5- < 10% 

Formaldeído, produtos de reação oligomérica com fenol e m-

fenilenobis (metilamina) 
57214-10-5 5- < 10% 

m-fenilenobis (metilamina) 1477-55-0 5- < 10% 

2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol 90-72-2 1 - < 5% 

Formaldeído, produtos de reação oligomérica com 4,4’-

isopropilidenedifenol e m-fenilenobis (metilamina) 
161278-17-7 1 - < 5% 

Fenol 108-95-2 1 - < 5% 

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina 2855-13-2 1 - < 5% 

Bis[(dimetilamina)metil]fenol 71074-89-0 1 - < 5% 

Bisfenol-A; 4-4’isopropilidenodifenol 80-05-7 1 - < 5% 

 

Seção 4: Medidas de primeiros-socorros 

 
4.1 Inalação 

Se inalado, respirar ar fresco. Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. 
 

4.2 Contato com a pele 
Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente e abundantemente com polietilenoglicol, e em 
seguida com água corrente. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a 
usar. É necessário tratamento médico. 
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4.3 Contato com os olhos 
Lavar de imediatamente com água corrente e em abundância mantendo os olhos abertos por certo 
período de tempo. Consultar um oftalmologista imediatamente.  
 

4.4 Ingestão 
Bochechar imediatamente a boca com água e em seguida beber água em abundância. 
 

4.5 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 
Reações alérgicas 
 

4.6 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Tratamento sintomático 
 

Seção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1 Meios de extinção 

Todos os meios adequados de extinção 
Adequar as medições de extinção ao local; 
Pó extintor; 
Jato de spray água; 

 

Meios inadequados de extinção 

Jato de água; 
Espuma. 

 

5.2 Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Produtos de pirólise, tóxico. 
Monóxido de carbono. 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os gases. 
Utilizar aparelho respiratório individual e roupas para proteção contra as substâncias químicas. 
 

5.4 Informações adicionais 

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a 
canalização ou as águas de superfície. 

Seção 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 

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

Prover de uma ventilação suficiente. Usar equipamento de proteção individual. Perigo de 
escorregamento por conta de produto derramado. 
 

6.2 Precauções ao meio ambiente 

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Em caso de vazamento de gás ou de 
infiltração em água, solo ou canalização, informar as autoridades competentes imediatamente. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Recolher mecanicamente. 

Seção 7: Manuseio e armazenamento 

 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
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Recomendação para um manuseamento seguro 
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Lavar as mãos antes após utilização. 

Orientação para prevenção de incêndio e explosão 

Não são necessárias medidas especiais. 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes 
Manter o recipiente bem fechado. 
Conservar unicamente no recipiente de origem. 

Recomendações para armazenagem conjunta 
Não usar para produtos destinados ao contato com alimentos. 
Armazenar em local bem ventilado. Conversar em ambiente ameno. 

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem 

Temperatura de armazenagem: 5 - 25°C 
 

7.3 Utilização final específica 

Argamassa composta para ancoragens e fixações componente B (endurecedor). 
 

Seção 8: Controle de exposição e proteção individual 

 

8.1 Parâmetros de controle 

Nome químico: N°Cas: ppm mg/m³ Categoria 

Bisfenol A (pó inalável) 80-05-7 - 10 8 h 

Fenol 108-95-2 
2 8 8 h 

4 16 15 min 

Silica, cristalina 14808-60-7 - 0,025 8 h 

m-Xileno-alfa-alfa-diamina 
(Xileno-diamina) 1477-55-0 - 0,1 Concentração 

máxima 
 

8.2 Medidas de controle de engenharia 

Não especificado. 
 

8.3 Medidas de proteção individual 

 

8.3.1 Proteção dos olhos/face: utilize protetor ocular e facial; 
 

8.3.2 Proteção da pele: utilize vestuário de proteção adequado. 
 

8.3.3 Proteção respiratória: em caso de ventilação inadequada, utilizar máscara para respiração. 
 

8.3.4 Perigos térmicos: não especificado; 
 

8.3.5 Higiene em geral: Remover imediatamente as roupas contaminadas. Criar e seguir um plano 
de proteção para pele. Lavar as mãos e o rosto ao término do trabalho. Não comer nem beber 
durante a utilização. 
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9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto: pasta; 
Odor e limite de odor: Não disponível; 
pH: Não disponível; 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível; 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível; 
Ponto de fulgor: Não aplicável  
Taxa de evaporação: Não disponível; 
Inflamabilidade: Sim. 
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade: Não disponível; 
Pressão de vapor: Não disponível; 
Densidade do vapor: Não disponível; 
Densidade relativa: 1,76 g/cm³ (à 20°C) 
Solubilidade: Insolúvel. 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível; 
Temperatura de autoignição: Não disponível; 
Temperatura de decomposição: Não disponível; 
Viscosidade: Não disponível; 

 

 

10.1 Reatividade 

Consultar 10.3; 
 

10.2 Estabilidade química 

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal. 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: 

Reage violentamente com agentes oxidantes; 
 

10.4 Condições a serem evitadas 

Consultar item 7.2; 
 

10.5  Materiais incompatíveis 

Agentes oxidantes, forte; 
 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 

Não se possui conhecimento de produtos com decomposição perigosa. 

Seção 11: Informações toxicológicas 

 

11.1 Toxidade aguda 

ATEmix calculado 

 ATE (por inalação vapor) 14,13 mg/l. 
 

 

Seção 9: Propriedades físicas e químicas 

Seção 10: Estabilidade e reatividade 
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Composição CAS n° Via de exposição Dose Espécie 

Álcool Benzílico 100-51-6 

Oral DL50 1230 mg/kg Ratazana 

Dérmico DL50 2000 mg/kg Coelho 

Por inalação (4h) vapor CL50 >4,178 mg/l Ratazana 

Por inalação aerosol ATE 1,5 mg/l - 

m-fenilenobis (metilamina) 
 1477-55-0 

Oral DL50 930 mg/kg Ratazana 
Dérmico DL50 2000 mg/kg Coelho 

Por inalação (1h) vapor CL50 3,89 mg/l Ratazana 
Por inalação aerosol ATE 1,5 mg/l - 

2,4,6-

tri(dimetilaminometil)fenol 
90-72-2 Oral ATE 500 mg/kg - 

Formaldeído, produtos de 
reação oligomérica com 4,4’-

isopropilidenedifenol e m-
fenilenobis (metilamina) 

161278-17-7 Dérmico ATE 1100 mg/kg - 

Fenol  108-95-2 

Oral DL50 317 mg/kg Ratazana 
Dérmico DL50 630 mg/kg Coelho 

Por inalação vapor ATE 3 mg/l - 
Por inalação aerosol ATE 0,5 mg/l - 

3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclohexilamina 2855-13-2 

Oral DL50 1030 mg/kg Ratazana 
Dérmico ATE 1100 mg/kg  

Bisfenol-A; 4-
4’isopropilidenodifenol 80-05-7 

Oral DL50 3250 mg/kg Ratazana 
Dérmico DL 3000 mg/kg Coelho 

 

11.2 Corrosão/irritação da pele 

Não disponível 
 

11.3 Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não disponível 
 

11.4 Sensibilização respiratória ou à pele 

Não disponível. 
 

11.5 Mutagenicidade em células germinativas 

Não disponível. 
 

11.6 Carcinogenicidade 

Não disponível. 
 

11.7 Toxicidade à reprodução 

Não disponível. 
 

11.8 Toxidade para órgãos – alvo específico – exposição única 

Não disponível. 
 

11.9 Toxidade para órgãos – alvo específico – exposição repetida 

Não disponível. 
 

11.10 Perigo por aspiração 

Não disponível 
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Seção 12: Informações ecológicas 

 

12.1 Ecotoxidade 

O produto não é Ecotóxico. 

Composição CAS n° 
Toxidade 
aquática 

Dose [h] | [d] Espécie Fonte 

Fenol 108-95-2 Toxidade aguda 
para algas 

CE50r 229 
mg/L 72 h - GETIS 

Bisfenol-A; 4-
4’isopropilideno

difenol 
80-05-7 

Toxidade aguda 
para peixes 

CL50 4,6 
mg/L 96 h Pimephales 

promelas - 

Toxidade aguda 
para algas 

CE50r 2,73 
mg/l 96 h Selenastrum 

capricornutum - 

Toxidade aguda 
para crustáceos 

EC50 3,9 
mg/l 48 h Dalphnia magna - 

 

12.2 Persistência e degradabilidade 

O produto não foi testado. 
 

12.3 Potencial bioacumulativo 

N.º CAS Nome Químico Log Pow 
100-51-6 Álcool Benzílico 1,05 
108-95-2 Fenol 1,5 

2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina 1,9 
80-05-7 bisfenol-A; 4,4'-isopropilidenodifenol 3,32 

 
12.4 Mobilidade no solo 

O produto não foi testado. 
 

12.5 Outros efeitos adversos 
Não disponível 

Seção 13: Considerações sobre tratamento e disposição 

 
Não despejar na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo. A 
eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. 
 

 

Transporte Terrestre  

Número ONU: UN3259 

Seção 14: Informações sobre transporte 
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Nome apropriado para embarque: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
Classe de risco: 8; 
Número de risco: 80; 
Grupo de embalagem: II; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Fluvial  

Número ONU: UN3259 
Nome apropriado para embarque: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
Classe de risco: 8; 
Número de risco: 80; 
Grupo de embalagem: II; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Marítimo  

Número ONU: UN3259 
Nome apropriado para embarque: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
Classe de risco: 8; 
Número de risco: 80; 
Grupo de embalagem: II; 
Perigo ao meio ambiente: não. 
 
Transporte Aéreo  

Número ONU: UN3259 
Nome apropriado para embarque: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
Classe de risco: 8; 
Número de risco: 80; 
Grupo de embalagem: II; 
Perigo ao meio ambiente: não. 

 
15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e meio ambiente. 
 
Informação sobre regulamentação UE 
2004/42/CE (COV): 6,2 Gew. % (DIN EN ISO 11890-2) 
 
Conselhos adicionais 
Ter em atenção: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC 
 
Informação regulatória nacional 
Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a diretiva 94/33/CE, relativa à proteção dos jovens 
no trabalho. Limitações ocupação de pessoas: Contaminante da água-classe (D): 2 - Perigo para a água. 
 
15.2 Avaliação da segurança química 
Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura. 

 

Siglas: 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Seção 15: Regulamentações 

Seção 16: Outras Informações  
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CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Classificação, rotulagem e embalagem (Regulamentação EC1272/2008) 
LD50 Dose letal 50% 
LC50 Concentração letal 50% 
mg Miligrama 
m³ Metro cúbico 
L  Litro 
Kg Kilograma 
H Hora 

Outras informações: 

As informações desta ficha de segurança baseiam-se no conhecimento atual. As informações devem ser 
um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste documento 
informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e 
eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou 
preparado com outros materiais, as informações neste documento não são transferíveis para o novo 
material.  
 


