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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: Selante de Silicone Acético 270ml - Preto 

Código interno de identificação: 7898581772286 

Principais usos recomendados para a 
substância ou mistura: 

Selante de Silicone de uso profissional 

Nome da empresa: DIME DISTRIBUIDORA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

Endereço: Av. de Santa Cruz, 10245 - Santíssimo,  
Rio de Janeiro - RJ, 23010-175 

Telefone: (21) 3541-2400 

Telefone para emergências: 0800-7226001 (Centro de Controle de Intoxicações – RJ) 

Site: http://www.dimedistribuidora.com.br 

  

2 - IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS  

Perigos mais importantes Produto não inflamável. Ao reagir com a umidade do ar, o 
produto libera ácido acético volátil que é irritante para as vias 
respiratórias e olhos. 

Efeitos do produto  

Efeitos adversos à saúde humana O produto pode causar irritação das vias aéreas superiores se 
inalado. Pode causar efeitos narcóticos. Pode causar irritação à 
pele e leve irritação aos olhos. 

Efeitos ambientais Não há risco iminente ao meio ambiente 

Perigos físicos e químicos Produto não perigoso 

Perigos específicos: Sem informações aplicáveis conhecidas. 

Classificação de perigo do produto: Não Inflamável 

Toxicidade Aguda Oral – Categoria 5 
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Toxicidade Aguda Dérmica – Categoria 5 

Toxicidade aguda Inalação – Categoria 4 

Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

Lesões oculares graves/irritação ocular– Categoria 2B 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

Visão geral das emergências: Não disponível 

Elementos apropriados da rotulagem 

Pictogramas: 

  

  

 

Palavra de advertência: ATENÇÃO 

Frases de perigo: 
 

Pode ser nocivo se ingerido 

Pode ser nocivo em contato com a pele 

Nocivo se inalado 

Provoca irritação moderada à pele 

Provoca irritação ocular 

Frases de precaução:  

Prevenção Mantenha fora do alcance das crianças. 

Leia o rótulo antes de utilizar o produto. 

Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
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Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

Lave cuidadosamente após o manuseio. 

Resposta à emergência EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado 
e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração.  

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. Caso a irritação ocular persista: consulte um 
médico. 

Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA e/ou um médico. 

Armazenamento Não exigido 

Disposição Não exigido 

  

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Mistura 

Nome químico ou comum: Mistura - Elastómero de Silicone. 

Natureza química: 
 
Metiltriacetoxissilano, Etiltriacetoxisilano, produtos destilados 
de petróleo  e óleo parafínico. 

Ingredientes que contribuem para o perigo:  

 
Ingredientes Concentração (%) CAS 

Metiltriacetoxissilano 1.0 - 5.0 4253-34-3 

Etiltriacetoxisilano 1.0 - 5.0 17689-77-9 

Produtos destilados de 
petróleo  

<30.0 64742-46-7 
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4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

Inalação: Se ocorrerem sintomas, remova a vítima para local arejado e 
mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a 
vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se 
necessário aplique respiração artificial. 

Contato com a pele: Remova o produto da pele lavando-a com bastante água por 
pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos caso a 
irritação ou outro efeito adverso aparecer ou persistir. 

Contato com os olhos: Lave imediatamente o olho contaminado com água corrente 
morna por 15 minutos, mantendo a pálpebra aberta. Procure 
um médico. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure 
atenção médica imediatamente. 

Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância. Não induza o 
vômito. Procure atenção médica. 

Sintomas e efeitos mais importantes, 
agudos ou tardios: 

 

Inalação Em contato por um curto período, não resultara em danos a 
saúde. Causa irritação leve nas vias respiratórias. A exposição 
prolongada ao vapor poderá causar sonolência. 

Contato com a pele Uma única e curta exposição (menos de 24 horas) pode causar 
vermelhidão e inchaço. Contato repetido e prolongado (de 24 a 
48 horas) pode causar irritação moderada. 

Contato com os olhos Contato direto pode causar vermelhidão e desconforto. 

 

Ingestão 

 

Baixo risco se ingerido durante uso normal. 

Notas para médico: 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada 
pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de 
suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Em incêndios de grande escala, use pó químico, espuma ou 
spray de agua. Em incêndios de pequena escala use Dióxido de 
Carbono, pó químico ou jato de agua. A água pode ser usada 
para arrefecer os contentores expostos ao fogo. 

Medidas de proteção da equipe de combate 
a incêndio: 

Equipamento respiratório e roupa de proteção devem ser 
usados em combates a incêndio envolvendo produtos químicos. 
Pontos de ebulição são informados nas respectivas Folhas 
Técnicas de Segurança dos Produtos. Determine a necessidade 
de evacuar ou de isolar a área, de acordo com o seu plano de 
emergência local. Use jato de agua para manter o container frio. 

Perigos específicos da mistura ou substância: Não aplicável 

Outras informações adicionais: Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. 
Combata o fogo a uma distância segura ou utilize mangueiras 
com suporte ou canhão monitor. Resfrie lateralmente com água 
os recipientes expostos a chama, mesmo após o fogo ter sido 
extinto. Em caso de fogo intenso, caso não seja possível 
controlar, abandone a área e deixe o material queimar. Se 
possível, use água para resfriar apenas o estoque não 
danificado. 

  

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções gerais:  Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado.  

Precauções pessoais 

Remoção de fontes de ignição: Não aplicável 

Prevenção da inalação e do contato com a 
pele, mucosas e olhos: 

Não toque nos recipientes danificados ou no material 
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite 
inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize 
equipamento de proteção individual conforme descrito na 
seção 8. 
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Para o pessoal do serviço de emergência  

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 

Métodos e materiais para contenção e 
limpeza: 

Veja todos os equipamentos de segurança recomendados na 
seção 5 e 8. Junte e armazene para recuperação ou destruição. 
Limpe a área apropriadamente, uma vez que, alguns materiais 
de silicone podem ser escorregadios. A limpeza final requer o 
uso de vapor, solventes ou detergentes. Colete o produto 
derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o 
produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou 
qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido 
em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. 

Prevenção de perigos secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de 
esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo 
pode causar poluição. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos 
vazamentos: 

Não aplicável 

  

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio 

Precauções para manuseio seguro: Evite inalação, o contato com a pele, olhos e roupas. Evite 
respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de 
proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 
8. Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com 
sistemas de ventilação adequados. O produto libera ácido 
acético (HOAc) quando exposto à água ou a umidade. Evite 
formação de vapores ou névoas do produto. 

Medidas de higiene: Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave 
bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. 
Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de 
sua reutilização. 
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Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade. 

Prevenção de incêndio e explosão: O local de armazenamento, preferencialmente deve possuir 
piso impermeável, afastado de materiais combustíveis e fontes 
de ignição. 

Condições adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, 
distante de fontes de calor e ignição. O produto libera ácido 
acético (HOAc) quando exposto à água ou a umidade. No caso 
de estocagem de grandes quantidades do produto, o local de 
armazenagem deve conter bacia de contenção para retenção do 
produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem 
fechados e devidamente identificados.  

Temperatura de Armazenamento: Não disponível 

Tempo de Vida (embalagem): Indeterminado 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle: 
 

CAS nº Componente Limite de exposição 

4253-34-3 Metiltriacetoxissilano Ver comentários sobre o ácido acético 

17689-77-9 Etiltriacetoxisilano Ver comentários sobre o ácido acético 

Observações: Providenciar ventilação adequada para controlar a exposição de 
acordo com orientação OSHA (PEL: TWA 10 ppm e ACGIH TLV: 
TWA 10 ppm, STEL 15 ppm). 

Indicadores biológicos: Não aplicável 

Medidas de controle de engenharia: Há a formação de ácido acético em ambientes úmidos e no 
contato direto com água. Promova ventilação combinada com 
exaustão local, especialmente quando ocorrer formação de 
vapores/névoas do produto. É recomendado o uso de 
ventilação geral, tornar disponíveis chuveiros de emergência e 
lavar olhos na área de trabalho. 
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Medidas de proteção individual 

Proteção dos olhos: É recomendado o uso de óculos de segurança. Evitar o uso de 
lentes de contato durante o manuseio do produto. 

Proteção da pele e corpo: Recomenda-se o uso de luvas de PVC ou borracha, e avental ou 
outro vestuário de proteção leve. Lavar as mãos e a pele na hora 
das refeições e ao final de turno. As vestimentas e os sapatos 
contaminados devem ser limpos antes da reutilização. 

Proteção respiratória: Em ambientes onde a concentração exceda os limites da tabela 
de exposição ocupacional, haverá a necessidade do uso de 
dispositivos de proteção respiratória. Faça a utilização de 
aparelho respirador com filtro para vapores químicos, 
principalmente quando houver a formação de vapor ou neblina.  

Perigos térmicos: Não aplicável 

  

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado físico: Pastoso 

Cor: Preto 

Odor: Odor suave de ácido acético 

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 disponível 

Taxa de evaporação: Não disponível 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não disponível 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou 
explosividade (no ar, % por volume): 

Não disponível 
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Pressão de vapor à 20°C: Não disponível 

Densidade de vapor: Não disponível 

Densidade relativa: 1,38 

Solubilidade: Não disponível 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível 

Temperatura de decomposição: Não disponível 

Viscosidade: Não disponível 

  

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: 
 
Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. O 
material não sofre perigo de polimerização. 

Possibilidade de reações perigosas: Material oxidante pode causar uma reação. 

Condições a serem evitadas Nenhuma 

Materiais incompatíveis: Água, umidade ou ar úmido poderá causar formação de vapores 
perigosos como descrito na Secção 8.  

Produtos perigosos da 
decomposição/queima: 

A decomposição térmica deste produto em caso de fogo ou 
condições de calor elevado pode gerar os seguintes produtos de 
decomposição: Oxido de Carbono e traços de compostos de 
carbono parcialmente queimado. Dióxido de Silício. 
Formaldeído. 

Outras informações ao uso:  Não disponível 

  

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Sem informações aplicáveis conhecidas 
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Toxicidade crônica: Sem informações aplicáveis conhecidas 

Efeitos específicos: Sem informações aplicáveis conhecidas 

  

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto. 

Ecotoxicidade: 

 

 

Parametros de riscos 
(LC50 ou EC50) 

Elevada Média Baixa 

Efeitos sobre 
organismos aquáticos: 

≤1 >1 ≤100 ≥100 >100 

Efeitos sobre 
organismos do solo: 

≤100 ≤2000 >2000 
 

Persistência e degradabilidade: É esperada baixa degradação e alta persistência. 

Potencial bioacumulativo: É esperado potencial de bioacumulação em organismos 
aquáticos 

Mobilidade no solo Não disponível 

Outras informações adicionais:  Não despejar ou dispor em águas pluviais, águas residuárias ou 
no solo. 

  

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. 
Não sendo viável o reaproveitamento do material, retorná-lo ao 
fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar 
legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, 
NBR 10.004/2004. 
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Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, 
fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente 
fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve 
ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Evitar 
que o produto entre em contato com esgotos ou cursos de água 
ou ainda ser depositado em locais que possam afetar a água 
subterrânea ou superficial. 

Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter 
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e 
encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Não 
perfure ou incinere o mesmo após o uso. 

Informações adicionais: Quando tomada a decisão de descartar este material, na forma 
como foi recebido, ele deve ser classificado como resíduo 
perigoso. O material seco não é perigoso e deve ser descartado 
como resíduo contaminante. 
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14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais: 

Terrestres 

Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: 
Aprova o regulamento para o transporte 
rodoviário de produtos perigosos e dá outras 
providências. 

Vias terrestres (ANTT Resoluções 420/04, 
701/04, 1644/06, 2657/08, 3383/10, 3632/11, 
3762/12, 3763/12, 3886/12 e 3887/12): 

Produto não é considerado como perigoso para 
transporte. 

 

Hidroviário  

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte 
em águas brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas 
na Navegação em Mar Aberto. 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas 
na Navegação Interior. 

IMO – “International Maritime Organization” 
(Organização Marítima Internacional) 

International Maritime Dangerous Goods 
Code (IMDG Code) – Incorporating 
Amendment 34-08;2008 Edition. 

Produto sem restrições 
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Aéreo  

DAC -Departamento de Aviação Civil: IAC 153-
1001. 

Instrução de Aviação Civil – Normas para o 
transporte de artigos perigosos em aeronaves 
civis. 

IATA – “ International Air Transport 
Association” ( Associação Nacional de 
Transporte Aéreo) 

Produto sem restrições 

 

Informações adicionais: Não disponível 

  

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: CETESB – Lei Estadual nº997, 31 de maio de 1976, regulamentada pelo 

Decreto nº8468, de 8 de setembro de 1976. 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. 

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Departamento de Polícia Federal – Lei nº10.357, de 27 de dezembro 

de 2001. 

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos). 

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma 

Regulamentadora nº 26. 
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16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as 
condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de 
utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas 
daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância 
química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária 
do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da 
exposição ao produto químico. 

 

FISPQ elaborada em maio de 2018. 

Siglas:  

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CAS Chemical Abstracts Service 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DL50 Dose letal 50% 

EPI’s Equipamentos de proteção individual 

IARC International Agency for Research on Cancer 

STEL Short Term Exposure Limit 

TLV Threshold Limit Value 

TWA Time Weighted Average 

  

Referências:  

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva. 1999/45/EC (preparações). 
Disponível em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: outubro de 2010. 



 

Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico – FISPQ 

 
Produto: Selante de Silicone Acético 270ml - Preto Página: 15 de 15 

Data: 05/10/2018 Nº FISPQ: 861-72283 Versão 2   

 

FISPQ realizado por Planeta Terra Consultoria LTDA - planetaterraconsultoria@gmail.com 

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental ProtectionAgency. 
Software. 

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: 
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: outubro de 2010. 

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: 
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[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: http://www.inchem.org/. 
Acesso em: outubro de 2010. 

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. 
GuidanceontheapplicationofGloballyHarmonized System (GHS) criteriatopetroleumsubstances. Version1. June 
17th 

2010. Disponível em: http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. 
Acesso em: outubro de 2010. 

[IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.l.]: Europeanchemical Bureau. 
Disponível em: http://ecb.jrc.ec.europa.eu. Access in: outubro de 2010. 

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. InternationalChemicalSafetyCards. Disponível 
em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: outubro de 2010. 

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: 
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[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponível em: 
http://www.petroleumhpv.org/pages/petroleumsubstances.html. Acesso em: outubro de 2010. 

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. 
CommissionRegulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amendingandrepealingDirectives 67/548/EEC 
and 1999/45/EC, andamendingRegulation (EC) No 1907/2006 
oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilontheRegistration, Evaluation, 
AuthorizationandRestrictionofChemicals. 
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http://www.intertox.com.br. Acesso em: outubro de 2010. 
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