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FICHA DE SEGURANÇA 

Loxeal 55-03

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Denominação/designação 

comercial

Loxeal 55-03

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas Adesivo Selador (vedante)

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Loxeal s.r.l.Distribuidor

Via Marconato 2

Cesano Maderno

20811 (MB)

Italia

Tel: +39 0362 529 301

Fax +39 0362 524 225

1.4. Número de telefone de emergência

Italia +39 0362 529 302

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (1999/45/CEE) Não classificado.

2.2. Elementos do rótulo

Frases De Risco

NC Não classificado.

Frases De Segurança

NC Não classificado.

2.3. Outros perigos

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

Comentários Sobre A Composição

Não existem ingredientes classificados ou com limites de exposição profissional acima dos níveis divulgados.

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação

Deslocar a pessoa exposta para um local com ar fresco. Conseguir assistência médica caso qualquer mal-estar continue.

Ingestão

Dar imediatamente alguns copos de água ou de leite,  desde que a vítima esteja totalmente consciente. Nunca dar líquidos para uma 

pessoa inconsciente. Obter assistência médica.
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Contacto com a pele

Lavar a  pele meticulosamente com água e sabão. Remover as roupas contaminadas. Se os sintomas se desenvolverem,  deve procurar 

assistência médica.

Contacto com os olhos

Atenção - Retirar dos olhos as lentes de contacto,  se houver,  antes de enxaguar. Lavar os olhos  imediatamente  com muita água,  

enquanto se levantam as pálpebras. Conseguir assistência médica caso qualquer mal-estar continue.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contacto com a pele

Um contacto prolongado pode provocar rubor,  irritação e pele seca.

Contacto com os olhos

Pode ocasionar irritação passageira dos olhos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não foram notadas medidas específicas de primeiros socorros. Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção

Espuma,  CO2 ou pó químico.

Meios inadequados de extinção

No combate a incêndios,  não usar jacto de água,  pois isso fará o incêndio se alastrar.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão perigosos

A decomposição térmica pode produzir monóxido de carbono,  dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados. A queima 

produz fumos irritantes,  tóxicos e desagradáveis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar um aparelho respiratório estanque e vestuário de protecção.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

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

Usar vestimenta de protecção tal como descrito na Secção 8 desta Folha de Dados de Segurança.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a eliminação em sistemas de esgoto,  em cursos d´água ou no solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com areia ou outro absorvente inerte. Transferir para contentores adequados e rotulados para a eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Para informação sobre a protecção individual ver o ponto 8. Para informações sobre a eliminação,  ver o ponto 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer,  beber ou fumar durante a utilização deste produto.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar no recipiente original bem fechado,  em local seco,  fresco e bem ventilado. Conservar no recipiente original.

7.3. Utilizações finais específicas

Este produto não é recomendado para uso em juntas que possam estar em contacto quer com oxigênio puro ou vapor.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
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8.1. Parâmetros de controlo

Comentários S/ Os Ingredientes

Nenhum limite de exposição informado p/ o(s) ingrediente(s).

8.2. Controlo da exposição

Equipamento protetor

Medidas técnicas

A normal ventilação do espaço é adequada para trabalhos de pequena duração. O local deve ser arejado ou ter uma exaustão mecânica 

no caso do trabalho ser demorado ou para um maior conforto do trabalhador.

Protecção respiratória

Normalmente não é necessário.

Protecção das mãos

Recomenda-se o uso de luvas borracha nitrílica o Viton™. Algodão ou outras luvas absorventes não devem ser usados. As luvas devem 

estar em conformidade com a EN 374.

Protecção dos olhos

Se houver risco de respingos,  utilizar óculos de proteção ou visor facial. A protecção da visão deve estar em conformidade com a EN 166.

Outras Proteções Adicionais

Deve se utilizado vestuário adequado de forma a proteger a roupa e o corpo.

Medidas de higiene

Lavar-se ao fim de cada turno de trabalho e antes de comer,  fumar ou utilizar o sanitário. Usar creme de pele apropriado para evitar o 

ressecamento da pele. Não comer,  beber ou fumar durante a utilização.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto Líquido

Cor Azul

Solubilidade Insolúvel em água Solúvel em: Solventes orgânicos.

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição (°C)

Não aplicável.

Ponto de fusão (°C)

Não-conhecido.

Densidade relativa 1.1

Densidade de vapor (ar=1)

Não-conhecido.

Pressão de vapor

Não-conhecido.

Indice de evaporação

Não determinado.

Valor pH, Solução Conc.

Irrelevante

Viscosidade ~2250 mPa.s

Temperatura de decomposição (°C)

Não determinado.

Limiar Do Odor, Inferior

Não determinado.

Ponto de inflamação (°C) >100°C

Temperatura de auto ignição (°C)

Não determinado.
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Cooeficiente De Repartição (N-Octanol/Água)

Não determinado.

Propriedades explosivas

Não determinado.

Propriedades comburentes

Não aplicável.

9.2. Outras informações

Irrelevante

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

Não existem perigos de reactividade associados a este produto.

10.2. Estabilidade química

Estável sob condições de temperaturas normais e mediante o uso recomendado.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Nenhum conjunto de materiais ou material específico são passíveis de reagir de forma a provocar uma situação perigosa.

10.4. Condições a evitar

Evitar calor,  chamas e outras fontes de ignição.

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais A Serem Evitados

Ácidos fortes. Álcalis fortes. Oxidantes fortes. Agentes fortemente redutores.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode produzir monóxido de carbono,  dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Informação toxicologica

As propriedades toxicológicas deste produto não foram completamente avaliadas. Devem ser utilizadas as boas práticas de higiene 

industrial. Evitar o contacto directo com a pele ou com os olhos. Não ingerir ou inalar.

Perigo de aspiração:

Com base nos dados disponíveis,  os critérios de classificação não são cumpridos.

Inalação

É improvável que seja nocivo por inalação devido à baixa pressão de vapor da substância à temperatura ambiente.

Ingestão

Não são esperados efeitos nocivos nas quantidades que poderiam ser ingeridas acidentalmente.

Contacto com a pele

Pode provocar secura da pele ou fissuras,  por exposição repetida.

Contacto com os olhos

Pode ocasionar irritação passageira dos olhos.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxicidade

Não considerado perigoso para o ambiente.
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12.1. Toxicidade

Não há dados disponíveis.

12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis.

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação

Não há dados disponíveis sobre a bio-acumulação.

Cooeficiente de repartição

Não determinado.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade:

O produto é insolúvel na água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém quaisquer substâncias PBT ou mPmB.

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecidos.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Informações gerais

A eliminação do lixo do produto deve ser realizada em conformidade com os actuais regulamentos da CEE,  nacionais ou municipais. 

Recipientes vazios podem conter resíduos do produto. Observar as precauções estipuladas aqui e no rótulo,  mesmo depois de 

esvaziá-los.

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminar os detritos e resíduos de acordo com as determinações das autoridades locais.

Classe De Desperdício

08 04 10 resíduos de colas ou vedantes,  não abrangidos em 08 04 09

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Geral O produto não está coberto por regulamentação internacional  sobre o transporte de cargas perigosas 

(IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID).

14.1. Número ONU

Não aplicável.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável.

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável.

14.5. Perigos para o ambiente

Matérias Perigosas Do Ponto De Vista Do Ambiente/Poluente Marinho

Não.

14.6. Precauções especiais para o utilizador
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Irrelevante

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Irrelevante

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente
Legislação Da União Europeia

Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho,  de 16 de Dezembro de 2008 ,  relativo à classificação,  

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas,  que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE,  e altera o Regulamento 

(CE) n. o 1907/2006 (e alteraçãos posteriores).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada uma avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão 19/02/2013

Revisão 3

Substitui a data 31/01/2013

Frases De Risco Completas

Não classificado.NC

Advertências De Perigo Completas
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