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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: VEDA CALHA MULTIUSO – Guepar (Cinza) 

Código interno de identificação: 17898581779732 

Principais usos recomendados para a 
substância ou mistura: 

Veda Calha Multiuso Cinza. Selante Acrílico para reparos e 
preenchimentos em trincas e fissuras 

Nome da empresa: DIME DISTRIBUIDORA COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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. Este produto não é tóxico sob 
condições normais de uso, mas não deve ser ingerido. Evite 
contato prolongado com a pele. 

Efeitos do produto  

Efeitos adversos à saúde humana Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. O produto 
pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado, 
leve irritação em contato com a pele e pode causar leve 
irritação aos olhos. 

Efeitos ambientais Não é esperado que este produto apresente perigo ao meio 
ambiente. No entanto, por ser solúvel, derramamentos em 
grandes quantidades podem afetar o ecossistema. 

Perigos físicos e químicos Produto não inflamável 

Perigos específicos: Não disponível. 

Classificação de perigo do produto: Produto não inflamável 
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Toxicidade aguda oral - Categoria 5 

Toxicidade aguda dérmica - Categoria 4 

Toxicidade aguda inalação - Categoria 5 

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: 
 

Nocivo em contato com a pele. 

Pode provocar irritação ocular  

Pode ser nocivo se ingerido 

Pode ser nocivo se inalado 

Frases de precaução: Evitar contato com os olhos. 

Lave cuidadosamente as mãos e a pele após o manuseio.  

Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis 

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular. 

Manter o recipiente fechado e em local ventilado. 
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Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto. 

Manter fora do alcance de crianças. 

 

  

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Mistura 

Nome químico ou comum: Massa de Vedação - Produto Químico Preparado 

Natureza química: 
 
Polímeros de Látex e Acrílico 

Ingredientes que contribuem para o perigo: 
 
O produto não possui ingredientes que contribuem para o 
perigo:  

Ingredientes Concentração (%) CAS 

Etilenoglicol <2.0 107-21-1 

polímero acrílico 75-90 Sigilo 

Água >5.0 13463-67-7 
 

  

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso.  

Contato com a pele: Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de 
contato, lave a pele em água corrente por, pelo menos 20 
minutos, evite espalhar o material em áreas da pele onde não 
foram afetadas. Procure cuidados médicos caso a irritação ou 
outro efeito adverso aparecer ou persistir. 

Contato com os olhos: Enxágue-os cuidadosamente com água corrente durante 15 
minutos, mantendo a pálpebra aberta. No caso de uso de 
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 
enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um 
médico. 
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Ingestão: Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Dar água para 
beber. Procure ajuda médica. 

Sintomas e efeitos mais importantes, 
agudos ou tardios: 

 

Inalação Não estabelecido. Considerado uma das principais vias de 
exposição. 

Contato com a pele Não estabelecido. Considerado uma das principais vias de 
exposição. 

Contato com os olhos Contato direto pode causar vermelhidão e desconforto. Em 
caso de não tratamento, pode irritar os olhos. 

Ingestão Baixo risco se ingerido durante uso normal. Produto não 
prejudicial. 

Notas para médico: 

Tratar sintomaticamente. Remover as roupas contaminadas. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL  

Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável. Em caso de incêndio envolvendo o 
produto resfriar usando pó químico seco; dióxido de carbono; 
espuma mecânica; água em forma de neblina. 

Meios de extinção não apropriados: Não faça uso de jatos d’ água diretamente, pois pode provocar 
alastramento das chamas e espalhar o material. 

Medidas de proteção da equipe de combate 
a incêndio: 

Os responsáveis pelo combate/ controle deverão usar 
equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo 
(SBCA), com pressão positiva e vestuário protetor completo de 
fogo. 

Perigos específicos da mistura ou substância: Não aplicável 

Outras informações adicionais: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. 
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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: Produto não inflamável 

 

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. 

Para o pessoal do serviço de emergência  

Precauções ao meio ambiente: Produto solúvel em água. Evite que o produto derramado 
atinja cursos d’água e rede de esgotos fazendo um dique de 
contenção. 

Métodos e materiais para contenção e 
limpeza: 

Veja todos os equipamentos de segurança recomendados na 
seção 5 e 8. Contenção: Utilizar barreiras naturais ou de 
contenção de derrame. Coleta: Coletar o produto derramado e 
colocar em recipientes próprios. Recuperar o líquido liberado 
com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, 
argila, ou qualquer outro material inerte). Disposição: 
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação 
local. 

Prevenção de perigos secundários: 
 
Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de 
esgoto. Não reutilizar as embalagens. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos 
vazamentos: 

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos 
vazamentos para este produto.  

  

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio 
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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.  

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. 

Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade. 

Prevenção de incêndio e explosão: Produto não inflamável. 

Condições adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado. 
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente 
identificados. Armazene o produto afastado de alimentos, fora 
do alcance de crianças e se possível, em local com piso 
impermeável. 

Produtos incompatíveis:  Hipoclorito de cálcio, óxido de prata e amônia e oxidantes 
fortes. 

A evitar:  Temperaturas muito elevadas.  

Contato com materiais incompatíveis. 

Sinalização de risco:  Não fumar. 

  

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle: O produto não apresenta ingredientes que contribuam para o 
perigo. 

Indicadores biológicos: Não aplicável 

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada com exaustão local se houver 
possibilidade de ocorrer formação de vapores/ névoas do 
produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de 
emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de 
controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a 
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exposição ao produto. 

Medidas de proteção pessoal 

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: 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. Recomenda-se o uso de luvas de 
PVC. 

Proteção respiratória: Não aplicável 

Perigos térmicos: Não aplicável 

  

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado físico: Pastoso 

Cor: Cinza 

Odor: Suave adocicado 

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: 

Não disponível 

Pressão de vapor à 20°C: Desprezível 

Densidade de vapor: Não disponível 
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Densidade relativa: Aproximadamente 1.6 a 20°C 

Solubilidade: Solúvel em água 

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. 

Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma sob condições normais de uso ou armazenagem. 

Condições a serem evitadas Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais 
incompatíveis. 

Materiais incompatíveis: Hipoclorito de cálcio, óxido de prata e amônia e oxidantes 
fortes. Ácidos, bases e oxidantes fortes. 

Produtos perigosos da decomposição: Monóxido e dióxido de carbono (em caso de incêndio). 

  

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não aplicável 

Toxicidade crônica: Não aplicável 

Outras informações adicionais: Os ingredientes componentes deste produto encontram-se 
diluídos em água. De acordo com o fabricante, este material 
não é toxico. 

  

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 

Ecotoxicidade:  Não disponível 

Persistência e degradabilidade: Produto solúvel em água. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível 

Mobilidade no solo Não disponível 

 Não despejar ou dispor nas águas pluviais, nas 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. 
Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso 
aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros 
métodos consultar legislação federal e estadual: Resolução 
CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004. 

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. Os 
materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados 
para absorção devem ser dispostos conforme legislação 
vigente. 

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. 
Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos 
tambores ou incineração. 

  

14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais: 
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Terrestres 

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

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): 

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. 

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) 

  

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

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

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

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

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

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 outubro de 2015. 

Siglas:  

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CAS Chemical Abstracts Service 

DL50 Dose letal 50% 

IARC International Agency for Research on Cancer 

STEL Short Term Exposure Limit 

TLV Threshold Limit Value 

TWA Time Weighted Average 
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