
1 - Identificação da substância, preparação e da empresa

* Nome comercial: Chumbador Químico de Resina WQE 500

* Utilização do material: Fixação de barras metálicas em materiais comuns de construção civil

* Fornecedor: Walsywa Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda

Rua Humberto Pela,198

Louveira - SP - 13 290 000

* Espaço informativo: Vide capitulo 16

* Informativo em caso de necessidade: Tel.: 55 19 3878 1714

Fax: 55 19 3878 3631

2 - Composição/ Informação sobre componentes

Caracterização química

* Descrição: Resina em forma de pasta fluidificada por pressão externa

* Ingredientes:

Resina

CAS 25068-38-6

CAS 30499-70-8

CAS 7361-86-9

Catalisador

3 - Identificação dos perigos

Classificação: Nocivo

Inflamável

Riscos específicos: Nocivo se inalado

Irritante aos olhos e pele

4 - Primeiros socorros

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

procure assistência médica.

*Após contato com a pele: Tire as roupas contaminadas imediatamente. Lave as áreas contaminadas

com sabão e  água em abundância.

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

Caso a irritação permaneça, consulte um médico.

*Após ingestão: Não provoque vômito. Em caso de ingestão, beba água em abundância
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

CHUMBADOR QUÍMICO WQE 500

Bis-phenol A tipo Epoxy > 50%

Trimetilpropano éter triglycidyl < 20%

SiO² < 50%

Poliamina ciclolifatica modificada

Walsywa
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5 - Medidas de combate a incêndio

espuma, névoa d'água, dióxido de carbono

jato direto de água

Riscos à exposição: Evite respirar vapores e fumaça. A fumaça tóxica formada durante a queima

do material (óxidos de carbono) pode causar sérios danos à saúde.

O contato com materiais combustíveis pode causar fogo.

Equipamentos de proteção especiais: Máscaras de respiração especiais podem ser necessárias no combate a

grandes incêndios.

6 - Medidas de controle de derramamento ou vazamento

Proteção pessoal: Capa fechada, luva plástica ou de borracha, óculos de proteção ou

protetor facial são recomendados. Não respire os vapores. Mantenha-se distante 

de fontes de ignição. Afastar as pessoas não envolvidas no controle bem como

aquelas não devidamente equipadas.

Proteção ambiental: Não descarte o produto em redes de esgoto ou cursos d'água.

Em caso de contato do produto com rios, lagos, redes de esgoto, solo 

contaminado ou vegetação,  avise as autoridades competentes de acordo com

as leis locais.

Procedimentos de limpeza: Acondicione o produto derramado em um recipiente fechado.

7 - Manuseio e armazenagem

Manuseio: Providencie uma boa ventilação no local de aplicação. Mantenha roupas de 

trabalho separadas. Evite contato com olhos ou pele. Não respire os vapores.

Mantenha-se distante das fontes de ignição ou de chamas.

Armazenagem: Estoque o produto em local seco e fresco, fora do contato direto com raios solares

ou fortes oxidantes.

Mantenha na embalagem original a uma temperatura ente 5 e 25° C.

8 - Controle da exposição - Proteção pessoal

Providências de proteção: Providencie ventilação adequada ao local de trabalho.

EPIs: (respiração) Use máscara de respiração adequada

(mãos) Use luvas de plástico ou borracha, pois apesar de o produto estar a princípio

acondicionado em uma embalagem, não deve este, entrar em contato com a pele.

(olhos) Use sempre óculos de proteção

(pele) Use roupas de proteção adequadas. Lavar as mãos após cada aplicação.

9 - Propriedades físicas e químicas

Aparência: Pastosa

Cor: (Resina básica) branca / (Catalisador) alaranjado

Odor: Fraco

Temperatura de ebulição: > 200° C

Temperatura de ignição: > 100° C

Viscosidade (23° C) > 550 Pa.s

Densidade: 1,7

PH: Não aplicável

Água: Insolúvel

10 - Estabilidade e reatividade

Condições a se evitar: Temperaturas extremas e exposição a luz solar e raios UV

Materiais a se evitar: Fortes ácidos, fortes bases e fortes agentes oxidantes

Produtos de decomposição

perigosos: Por decomposição térmica (CO, CO², gases,etc)
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Meios de extinção inadequados:

Meios de extinção adequados:
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11 - Informações toxicológicas

Inalação: Este produto não foi testado

Irritação nos olhos: Desconhecido

Irritação da pele: Desconhecido

Ingestão: Este produto não foi testado

12 - Informações ecológicas

Ecotoxicidade: Não aplicável devidos ao baixo volume envolvido. A embalagem é à prova d'água e evita

vazamentos. Em caso de um acidente indesejável em grande volume, não permita que o produto

entre em contato com cursos d'água. Caso haja a contaminação de rios pelo produto, avise

imediatamente às autoridades.

13 - Informações sobre descarte do produto

Produto embalado: Pode ser incinerado de acordo com as leis locais. Embalagens com produto contaminado

devem ser descartados tal qual o produto em boas condições. Material não contaminado deve 

ser tratado como material descartável.

A resina curada deve ser descartada como lixo de construção.

14 - Informações sobre transporte

Classificação: Número ONU: Não considerado como produto perigoso.

Grupo de embalagem: Não considerado como produto perigoso.

ADR/RID: Não considerado como produto perigoso.

OACI/IATA: Não considerado como produto perigoso.

IMDG code: Não considerado como produto perigoso.

15 - Regulamentações

Classificação de acordo com as diretrizes do Conselho EEC

Componente A 

(Resina básica): Resina: Epoxi líquido SiO²

Símbolo: Xi

Classificação: irritante Xi - Irritante

Frases de risco: R36/38: irritante aos olhos e pele

R43: pode causar sensibilização por contato com a pele

Frases de  segurança: S24: Evite contato com a pele

S26: Em caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com água em abundância

S37/39: Use roupas de proteção, luvas e óculos de proteção

16 - Outras informações

Uso recomendado: Consulte a ficha técnica do produto

Demais informações: Este produto tem que ser manuseado apenas por pessoas devidamente infirmadas sobre as

condições de segurança.

A informação acima é baseada em nosso conhecimento atual e é destinado a descrever o produto

em termos de saúde e requisitos de segurança apenas.

Nenhuma responsabilidade será aceita sobre ferimentos,  perdas, danos ou custos decorrentes de

experimentos feitos direta ou indiretamente.

Os dados acima informados, referem às exigências de segurança do produto.

Isto não garante as propriedades do produto discriminado.
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