
 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

CHUMBADOR QUÍMICO WQI  44 PLUS 

 

 

 

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/ empresa 

 

1.1 Produto: 
 
Nome : WQI 44 plus 
Código Walsywa: 560063 
Componente A - Vinilester 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas: 
 
Aplicação prevista: Resina química para fixação, por base de aderência, de aço (Vergalhão ou 
barra roscada, em concreto). 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 
 
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 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação  (DPD): 

XI – Irritante  
R37 Irritante para as vias respiratórias 
Hipersensibilizante 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 
 

 
 
 



 

 
 
 

2.2 Elementos do rótulo (DPD) 
 
Xi – Irritante   
 
 
 
 
 
 
 
Frases R: 
R37 Irritante as vias respiratórias 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
 
Frases S: 
S2 Manter fora do alcance de crianças. 
S24/S25 Evitar contato com a pele e os olhos. 
S26 Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 
consultar um especialista. 
S37 Utilizar luvas adequadas. 
S51 Utilizar somente em locais bem ventilados 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo do 
produto ou embalagem. 
 
Contém: 
Dimetacrilato de polietilenoglicol, 
Metacrilato de hidroxipropilo 
 

2.3 Outros perigos 
As pessoas que sejam alérgicas a acrilatos não devem ter contato com o produto. 

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

3.1 Caracterização química geral 

Resina 

3.2 Produtos de base do preparado 
Metacrilato 
Massa de enchimento inorgânica 

 

 



 

 

 

 

 
 
3.3 Declaração dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) Nº 

1272/2008: 
Componentes nocivos 

NºCAS 
Número CE Reg. 

Reach Nº 
Conteúdo Classificação 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 

97-90-5 
202-617-2 > 10- < 20% 

Toxicidade especifica dos 
órgãos-alvo após 
exposição única 3 
H335 
Sensibilização cutânea1 

H317 
 

Somente componentes perigosos para os quais já exista uma classificação CLP 
disponível são apresentados nesta tabela. 
Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secção 16 "Outras 
especificações". 
Para substâncias sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 
trabalho. 

3.4 Declaração dos ingredientes de acordo com a DPD (CE) Nº 1999/45 
Componentes 

nocivos Nº CAS 
Números CE  Reg. 

Reach Nº Conteúdo Classificação 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 

97-90-5 
202-617-2 > 10 - < 20 % 

Xi - Irritante; R37 
R43 

Metacrilato de 
hidroxipropilo 
27813-02-1 

248-666-3 > 1 - < 10 % Xi - Irritante; R36, R43 

1,1'-(p-
tolilimino)dipropano-2-ol 

38668-48-3 
254-075-1 > 1 - < 3 % 

R52/53 
T - Tóxico; R25 

Xi - Irritante; R36 

4-ter-Butilpirocatecol 
98-29-3 

202-653-9 > 0,1 - < 2,5 % 

C - Corrosivo; R34 
Xn - Nocivo; R21/22 
N - Perigoso para o 
ambiente; R51/53 

 

Para texto completo das frases R indicadas por código ver secção 16 “ Outras 
informações”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 
trabalho. 

  



 

 
 

Secção 4: Primeiros socorros 

 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

Anotações gerais: 
No caso de dores consultar o médico. 
 
Inalação: 
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico. 
 
Contato com a pele: 
Enxaguar com água corrente e sabão. Efetuar tratamento da pele. Trocar a roupa suja e 
impregnada com o produto. Caso necessário, consultar um dermatologista. 

       

Contato com os olhos: 

Enxague de  imediato os olhos com um jacto ligeiro de água ou de solução oftálmica 
durante, pelo menos, 5 minutos. Se a dor se mantiver (dor aguda, foto sensibilidade, 
distúrbios de visão ), continue a enxaguar e contate/ consulte um médico ou hospital. 
 
Ingestão: 
Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de água, consultar o médico. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
Respiratório: Irritação, tosse, falta de ar, aperto no peito. 
Pele: Erupção e Urticaria. 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Veja a secção: Descrição das medidas de primeiros socorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1 Meios de extinção 
Produtos adequados para extinção de incêndios 
Pós de extinção, dióxido de carbono, água pulverizada e água em spray. 
 
 Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança. 
Jato de água a alta pressão 
Espuma 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Em caso de incêndio podem ser liberado monóxido de carbono ( CO ) e dióxido de carbono 
(CO2) 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Usar máscara de respiração 
Utilizar equipamento de proteção pessoal 
 

  



 

 

 

 

6.1 Precauções  individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
Evitar o contato com os olhos e a pele 
Assegurar uma ventilação adequada 
O produto derramado pode provocar escorregamento 
Utilizar vestuário de proteção 
 

6.2 Precauções a nível ambiental 
Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.  
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Remover mecanicamente. 
Eliminar os materiais contaminados como resíduos de acordo com o ponto 13 
 

6.4 Remissão para outras secções 
Ver advertência no capítulo 8 

 

 

7.1 Precauções  para um manuseamento seguro 
Evitar o contato com a pele e com os olhos 
Ventilar adequadamente o local de trabalho.  
 
Medidas de higiene: 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 
Armazenar nas embalagens originais fechadas e protegidas contra a humanidade. 
Armazenar em local seco e fresco. 
Temperatura de armazenamento recomendada de 5 a 25 ⁰C 
Conservar as embalagens em locais bem ventilados 
Não armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumíveis 
Proteger da luz. 
 

7.3 Utilizações finais específicas 
Resina química 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 



 

 

 

 

8.1 Parâmetros de controlo 
Válido para PT 
Nenhuma 

8.2 Controle de exposição 
Proteção respiratória: 
Necessária máscara respiratória no caso da ventilação ser insuficiente. 
Filtro da combinação: ABEKP 
Esta recomendação deve coincidir com as condições locais 
 
Proteção das mãos: 
Recomendam-se luvas de borracha de nitrilo (espessura do material > 0,1 mm, ruptura com 
o tempo < 30 s). As luvas devem ser substituídas após cada contato de curta duração ou 
contaminação. Disponíveis em lojas especializadas de materiais de laboratório ou em 
farmácias/parafarmácias. 
 
Proteção dos olhos: 
Óculos de proteção ajustáveis. 
 
Proteção do corpo: 
Vestuário de proteção adequado. 
 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto :  Pasta, pastoso e bege claro. 
Odor:  Característico 
Ph : Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Ponto de ebulição inicial : Não há dados disponíveis / Não aplicável  
Ponto de inflamação :  Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Pressão de vapor : Não há dados disponíveis / Não aplicável  
Densidade: 1,52 – 1,68 g/cm³ (23°C (73,4°F)) 
Densidade aparente: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Viscosidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Viscosidade (Cinemática): Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Solubilidade qualitativa: Insolúvel, (20°C (68°F) Solv.: água). 
Temperatura de solidificação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Secção 8: Controle da exposição / proteção individual 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 



 

 
 
 
Ponto de fusão: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Inflamabilidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Temperatura de autoignição: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Limites de explosividade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Coeficiente de partição n-octanol/água: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Densidade do vapor: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Propriedades oxidantes: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
 
9.2 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Não há dados disponíveis / Não aplicável 
 

 

10.1 Reatividade 
Reage com agente de oxidação forte. 
 

10.2 Estabilidade química 
Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas: 
Ver secção reatividade 
 

10.4 Condições a evitar 
Nenhum conhecido se utilizado adequadamente 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
Nenhuma, nas condições normais de utilização. 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Nenhum conhecido 

 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Especificações toxicológicas gerais: 
A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1)(a) da 
diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias listadas 
na secção 3 é fornecida a seguir. 
As pessoas que sejam alérgicas a acrilatos não devem ter contato com o produto. 
 

Secção 10: Estabilidade e reatividade 

Secção 11: Informações toxicológicas 



 

 
 
 
 
Sensibilização: 
Pode causar sensibilização em contato com a pele. 

 

12.1 Especificações ecológicas gerais: 
 
A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1) (a) da 
diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias listadas 
na secção 3 é fornecida a seguir. 
Não despejar no esgoto, no solo ou em cursos água. 
Em longo prazo, pode causar efeitos nocivos a água. 
 
 
 
 

12.2 Toxicidade 

Componentes nocivos 
Nº CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 
Estudo de 
toxidade 
aguda 

Tempo de 
exposição 

Espécie Método 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 97-90-5 

LC 50 227 mg/L Fish 96h 
Pimephales 
promelas 

OECD Guideline 
202 ( Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Metacrilato de 
hidroxipropilo 27813-
02-1 

LC 50 473 mg/L Fish 48h 
Leuciscus 

idus 
melanotus 

OECD Guideline 
202 ( Fish, Acute 

Toxicity Test) 

1,1’ – (p-tolilimino) 
dipropano – 2 – ol 

38668-48-3 
EC50 28,8 mg/L Daphnia 48h 

Daphnia 
magna 

OECD Guideline 
203 ( Daphnia sp, 

Acute 
immobilisation Test) 

4-ter-butilpirocatecol EC50 1,4 mg/L Daphnia 48h 
Daphnia 
magna 

OECD Guideline 
203 ( Daphnia sp, 

Acute 
immobilisation Test) 

 
12.3 Persistência e degrabilidade  

Componentes nocivos 
Nº CAS 

Resultado 
Modo de 
aplicação 

Degrada
bilidade 

Método 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 97-90-5 

Fácil 
biodegradav

el 
Aeróbio/a 98% 

OECD Guideline 301E ( Ready biodegradability: 
modified OECD screening test) 

Metacrilato de 
hidroxipropilo 27813-
02-1 

Fácil 
biodegradav

el 
Aeróbio/a 94,2% 

OECD Guideline 301E ( Ready biodegradability: 
modified OECD screening test) 

 

  

Secção 12: Informação ecológica 



 

 
 
 

12.4 Potencial de bioacumulação / mobilidade no solo 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Logkow 
Fator de 

bioconcentração 
(FBC) 

Tempo de 
exposição 

Espécie Temperatura Método 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 97-
90-5 

2,21 Não informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 

Metacrilato de 
hidroxipropilo 
27813-02-1 

0,97 Não informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 

4-ter-
Butilpirocatecol  
98-29-3 

2,94 Não informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 

 

 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Eliminação do produto: 
Eliminar resíduos de acordo com a legislação local. 
 
Eliminação de embalagens contaminadas: 
Entregar a embalagem só quando vazia para a devida reciclagem. 
 
Código do resíduo 
080709 resíduos de adesivos e vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas. 

 

 

14.1 Anotações gerais: 
Não é produto perigoso no sentido de RID, ASR, ASNR, IMDG e IATA-DGR. 

  

Secção 13: Considerações relativas à eliminação 

Secção 14: Informações relativas ao transporte 



 

 

 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente: 
Concentração de VOC:     56 g/l 
 
Teste realizado pelo laboratório Eurofins, com o número de controle G19427W. 
Este teste é referente à mistura homogênea do componente “A” com o componente “B” 
descritos neste documento, e não somente do componente A. Para solicitar laudo do teste, 
envie um e-mail para vendas@walsywa.com.br. 

 

A etiquetagem do produto é indicada na secção2. O texto de todas as abreviaturas indicadas por 
códigos nesta ficha de dados de segurança é o seguinte: 

 

R21/22 Nocivo em contato com a pele e ingestão. 
R25 Tóxico por ingestão. 
R34 Provoca queimadura 
R36 Irritante aos olhos. 
R37 Irritante para as vias respiratórias. 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático. 
R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático. 
 
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratória. 
 
Outras informações: 
 
Esta informação está baseada na presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao 
produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista 
dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer propriedade ou 
característica particular.  
 
  

Secção 15: Informações sobre regulamentação 

Secção 16: Outras Informações  



 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44 PLUS 

 

 

 

 

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/ empresa 

 

1.1 Produto: 
 
Nome : WQI 44 plus 
Código Walsywa: 560063 
Componente B – 6 – 31: Endurecedor. 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas: 
 
Aplicação prevista: Resina química para fixação, por base de aderência, de aço (Vergalhão ou 
barra roscada, em concreto). 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: 
 
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 

 

Secção 2: Identificação dos perigos 

 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação (DPD): 

Hipersensibilizante 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 
 
2.2 Elementos do rótulo (DPD) 



 

  

 
 
 
Xi – Irritante  
 
 
 
 
 
 
 
Frases R: 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
 
Frases S: 
S2Manter fora do alcance de crianças. 
S3/S7Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco 
S14 Manter afastado de sujidade, ferrugem, bases, ácidos e aceleradores. 
S24/25 Evitar contato com a pele e os olhos. 
S36/37/38 Utilizar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face 
adequados. 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo do 
produto ou embalagem. 
 
Contém: 
Peróxidos de dibenzoilo 
 

2.3 Outros perigos 
Pessoas de reações alérgicas a peroxido devem evitar o manejo com um produto. 

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

3.1 Caracterização química geral 

Resina 

3.2 Produtos de base do preparado 
Metacrilato 
Massa de enchimento inorgânica 

 

 

 

 



 

 

 
 
3.3 Declaração dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) Nº 

1272/2008: 
Componentes nocivos 

NºCAS 
Número CE Reg. 

Reach Nº 
Conteúdo Classificação 

Peróxidade de 
dibenzoilo 94-36-0 

202-327-6 > 10- < 20% 
Peróxidos orgânicos B H241 

Irritação ocular H319 
Sensibilização cutânea 

 

Somente componentes perigosos para os quais já exista uma classificação CLP 
disponível são apresentados nesta tabela. 
Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secção 16 "Outras 
especificações". 
Para substâncias sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 
trabalho. 

3.4 Declaração dos ingredientes de acordo com a DPD (CE) Nº 1999/45 
Componentes 

nocivos Nº CAS 
Números CE  Reg. 

Reach Nº. Conteúdo Classificação 

Peróxidade de 
dibenzoilo 94-36-0 

202-327-6 > 10 - < 20 % 

E – Explosivo; R3 
Xi – Irritante; R36 

O – Combuente; R7 
R43 

 

Para texto completo das frases R indicadas por código ver secção 16 “Outras 
informações”. 

Para substância sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de 
trabalho. 

  



 

 
 

Secção 4: Primeiros socorros 

 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros: 

Anotações gerais: 
No caso de dores consultar o médico. 
 
Inalação: 
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico. 
 
Contato com a pele: 
Enxaguar com água corrente e sabão. Efetuar tratamento da pele. Trocar a roupa suja e 
impregnada com o produto. Caso necessário, consultar um dermatologista. 

       

Contato com os olhos: 

Enxague de imediato os olhos com agua corrente por 10 minutos e consultar o médico. 
 
Ingestão: 
Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de água, consultar o médico. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
Pele: Erupção e Urticaria. 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Veja a secção: Descrição das medidas de primeiros socorros. 

Secção 5: Medidas de combate a incêndios 

 

5.1 Meios de extinção 
Produtos adequados para extinção de incêndios 
Pós de extinção, dióxido de carbono, água pulverizada e água em spray. 
 
 Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança. 
Jato de água a alta pressão 
Espuma 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Em caso de incêndio podem ser liberado monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono 
(CO2) 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Usar máscara de respiração 
Utilizar equipamento de proteção pessoal 



 

 
 
 
Anotações suplementares: 
Eliminar conforme as prescrições previstas pelas autoridades os resíduos de incêndio e a 
água de extinção contaminada. 

 

 

 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
Evitar o contato com os olhos e a pele 
Assegurar uma ventilação adequada 
O produto derramado pode provocar escorregamento 
Utilizar vestuário de proteção 
 

6.2 Precauções a nível ambiental 
Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.  
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Remover mecanicamente. 
Eliminar os materiais contaminados como resíduos de acordo com o ponto 13 
 

6.4 Remissão para outras secções 
Ver advertência no capítulo 8 

 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Evitar o contato com a pele e com os olhos 
Ventilar adequadamente o local de trabalho.  
 
Medidas de higiene: 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho 
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventual incompatibilidade. 
Armazenar nas embalagens originais fechadas e protegidas contra a humanidade. 
Armazenar em local seco e fresco. 
Temperatura de armazenamento recomendada de 5 a 25 ⁰C 
Conservar as embalagens em locais bem ventilados 
Não armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumíveis 

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Secção 7: Manuseamento e armazenagem 



 

 

 

Proteger da luz. 
Não armazenar próximo de produtos inflamáveis. 

7.3 Utilizações finais específicas 
Resina química 

 

 

 

8.1 Parâmetros de controlo 
Válido para PT 
Componente Ppm mg/m³ Tipo Categoria Observações 

Glicerol ( 
fração 
inalavel) 

 10 Valor limite de 
exposição – média 
ponderada ( VLE – MP): 

 PT VLE 

8.2 Controle de exposição 
Proteção respiratória: 
Necessária máscara respiratória no caso da ventilação ser insuficiente. 
Filtro da combinação: A – P2 
Esta recomendação deve coincidir com as condições locais 
 
Proteção das mãos: 
Recomendam-se luvas de borracha de nitrilo (espessura do material > 0,1 mm, ruptura com 
o tempo < 30 s). As luvas devem ser substituídas após cada contato de curta duração ou 
contaminação. Disponíveis em lojas especializadas de materiais de laboratório ou em 
farmácias/parafarmácias. 
 
Proteção dos olhos: 
Óculos de proteção ajustáveis. 
 
Proteção do corpo: 
Vestuário de proteção adequado. 
 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto: Pasta preta 
Odor:  Característico 
Ph : Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Ponto de ebulição inicial : Não há dados disponíveis / Não aplicável 

Secção 8: Controle da exposição / proteção individual 

Secção 9: Propriedades físicas e químicas 



 

 
 
  
Ponto de inflamação :  (116ºC (240,8ºF), nenhum método. 
Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Pressão de vapor : Não há dados disponíveis / Não aplicável  
Densidade :  Não há dados disponíveis / Não aplicável  
Densidade aparente: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Viscosidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Viscosidade (Cinemática): Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Solubilidade qualitativa: Insolúvel,  (20°C (68°F) Solv.: água). 
Temperatura de solidificação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Ponto de fusão: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Inflamabilidade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Temperatura de auto ignição: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Limites de explosividade: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Coeficiente de partição n-octanol/água: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Densidade do vapor: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
Propriedades oxidantes: Não há dados disponíveis / Não aplicável 
 
9.2 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Não há dados disponíveis / Não aplicável 
 

 

10.1 Reatividade 
Reage com agente de oxidantes. 
 

10.2 Estabilidade química 
Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 
 

10.3 Possibilidade de reações  perigosas: 
Ver secção reatividade 
 

10.4 Condições a evitar 
Temperaturas superiores a 80ºC 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
Nenhuma, nas condições normais de utilização. 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 
Nenhum conhecido 

  

Secção 10: Estabilidade e reatividade 



 

 

 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Especificações toxicológicas gerais: 
A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1) (a) da 
diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias listadas 
na secção 3 é fornecida a seguir. 
As pessoas que sejam alérgicas a peróxidos não devem ter contato com o produto. 
 
Irritação nos olhos: 
Irritação primária dos olhos: Ligeiramente irritante, não necessita de pictograma. 
Sensibilização: 
Pode causar sensibilização em contato com a pele. 

 

12.1 Especificações ecológicas gerais: 
 
A preparação é classificada com base no método tradicional descrito no artigo 6 (1) (a) da 
diretiva 1999/45/EC. Informação relevante de saúde/ ecológica para as substâncias listadas 
na secção 3 é fornecida a seguir. 
Não despejar no esgoto, no solo ou em cursos água. 
 

12.2 Toxicidade 

Componentes nocivos 
Nº CAS 

Tipo de 
valor 

Valor 
Estudo de 
toxidade 
aguda 

Tempo de 
exposição 

Espécie Método 

Peróxidade de 
dibenzoilo 94-36-0 

LC 50 2 mg/L Fish 96h 
Poecilia 

reticulada 

OECD Guideline 
202 ( Fish, Acute 

Toxicity Test) 

Peróxidade de 
dibenzoilo 94-36-0 

EC50 2,91 mg/L Daphnia 48h 
Daphnia 
magna 

OECD Guideline 
203 ( Daphnia sp, 

Acute 
immobilisation Test) 

 
12.3 Persistência e degrabilidade  

Componentes nocivos 
Nº CAS 

Resultado 
Modo de 
aplicação 

Degrada
bilidade 

Método 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 97-90-5 

Fácil 
biodegravel 

 >60% 
OECD Guideline 301D ( Ready biodegradability: 

Closed bottle test) 

 

  

Secção 11: Informações toxicológicas 
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12.4 Potencial de bioacumulação / mobilidade no solo 

Componentes 
nocivos Nº CAS 

Logkow 
Fator de 

bioconcentração 
(FBC) 

Tempo de 
exposição 

Espécie Temperatura Método 

Dimetacrilato de 
polietilenoglicol 97-
90-5 

3,46 Não informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 
Não 

informado 

 

 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Eliminação do produto: 
Eliminar resíduos de acordo com a legislação local. 
 
Eliminação de embalagens contaminadas: 
Entregar a embalagem só quando vazia para a devida reciclagem. 
 
Código do resíduo 
080709 resíduos de adesivos e vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas. 

 

 

14.1 Anotações gerais: 
Não é produto perigoso no sentido de RID, ASR, ASNR, IMDG e IATA-DGR. 

 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente: 
Concentração de VOC:     56 g/l 
 
Teste realizado pelo laboratório Eurofins, com o número de controle G19427W. 
Este teste é referente à mistura homogênea do componente “A” com o componente “B” 
descritos neste documento, e não somente do componente “B”. Para solicitar laudo do teste, 
envie um e-mail para vendas@walsywa.com.br . 
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A etiquetagem do produto é indicada na secção2. O texto de todas as abreviaturas indicadas por 
códigos nesta ficha de dados de segurança é o seguinte: 

R3 Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição. 
R7 pode provocar incêndio 
R36 Irritante aos olhos. 
R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
 
H241Risco de explosão ou de incêndio sob a ação do calor. 
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
 
Outras informações: 
 
Esta informação está baseada na presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao 
produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista 
dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer propriedade ou 
característica particular.  
 

Secção 16: Outras Informações  


