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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
 
 
 
 
 
 

Data de revisão 21-Set-2017 Versão 1 

 1. IDENTIFICAÇÃO  

  
 
  Identificador do produto -  Nome do Produto    84101 5 MINUTE EPOXY (RESINA) 
 
Fabricante/Distribuidor:                 ITW AAM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

Avenida Jorge Alfredo Camasmie, 670 – Parque Industrial – Embu das Artes – SP 
Fone: (11) 4785-2600 / Fax: (11) 4785-2660 
 

Site:                                                      www.itwaam.com.br 

Telefones para emergência 

Número do telefone:                        SUATRANS 0800-707 7022 ou Pró-química 0800-118 270                                                                                     
 

 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS  

   

 

Situação regulamentar quanto à OSHA 
Este produto químico é considerado perigoso segundo a Norma de Comunicação de Riscos da OSHA de 2012 (29 CFR 
1910.1200) 

 
 

Corrosão/irritação cutânea Categoria 2 
Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2 
Sensibilização cutânea Categoria 1 

 

Elementos do rótulo  
Resumo de Emergência 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Atenção 
 
Provoca irritação cutânea 
Provoca irritação ocular grave 
Pode provocar uma reação alérgica cutânea 
 
 

Aspeto Âmbar                                                 Estado físico Líquido Viscoso                                             Odor ligeiro 
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Recomendações de Prudência - Prevenção 
Usar um equipamento protetor para os olhos /face 
Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento 
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis 
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho 

 
Recomendações de Prudência - Resposta 
Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros suplementares no presente rótulo) 

 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes 
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico 
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar 

 
Recomendações de Prudência - Armazenagem 
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado 

 
Recomendações de Prudência - Eliminação 
Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado 

 
Perigos não classificados noutras categorias (HNOC)   
Não aplicável 

 
Outras Informações   
- Contém constituintes epóxi com massa molecular média <= 700 

 
Toxicidade aguda desconhecida          100 % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida 

 

 

   3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 

substância  
 

Nome Químico N.º CAS % Peso Segredo Comercial 
produto de reaccao: bisfenol-A-epicloridrina; 

resinas epoxidicas 
25085-99-8 100 * 

 
     4. PRIMEIROS SOCORROS 
 

Descrição das medidas de primeiros socorros 
 

Recomendação geral                          Em caso de indisposição, consulte um médico. 
 

Contacto com os olhos                      SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

 
Contacto com a pele                           SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:. Lavar com sabonete e água. Em caso de 

irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a
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voltar a usar. 
 

Inalação                                                EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate um médico se os sintomas 
persistirem. 

 
Ingestão                                               EM CASO DE INGESTÃO. NÃO provocar o vómito. Nunca administrar nada pela boca a 

uma pessoa inconsciente. Contate um médico. 
 

Autoproteção do socorrista               Usar o equipamento de proteção individual exigido. Evitar o contato com a pele, os olhos 
ou o vestuário. 

 
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

 

Sintomas                                              Pode causar vermelhidão e lágrimas nos olhos. Pode provocar reação alérgica cutânea. 
 

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Nota aos médicos                               Tratar os sintomas. 
 

   5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 

Meios adequados de extinção 
Dióxido de carbono (CO2), Produto químico seco, Espuma 

 
Meios inadequados de extinção 
Nenhum. 

 
Perigos específicos resultantes do produto químico 
Nenhum em particular. 

 
Dados de explosividade  
Sensibilidade ao Impacto Mecânico Nenhum.
Sensibilidade à Acumulação de 
Cargas Eletrostáticas 

Nenhum.

 

Equipamento de proteção e precauções para pessoal de combate a incêndios 
Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com 
MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. 

 

   6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência   
 

Precauções individuais                      Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Evitar o contato com os 
olhos e a pele. Usar o equipamento de proteção individual exigido. 

 
Precauções a nível ambiental   

 

Precauções a nível ambiental            Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Consultar a 
Secção 12 para mais Informação Ecológica. 

 
Métodos e materiais de confinamento e limpeza   

 

Métodos de confinamento                 Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. 
 

Métodos de limpeza                            Assegurar uma ventilação adequada. Absorver com material absorvente inerte. Varrer e 
limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. 

 
Prevenção de Perigos Secundários  Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza 

ambiental.



Página 4 / 8 

VC1233B -  84101 5 MINUTE EPOXY (RESINA) Data da Revisão 21-Set-2017  

 

 
 

    7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 

Precauções para um manuseamento seguro 
Recomendações sobre 
manuseamento seguro 

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar 
respirar os vapores ou névoas. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Lavar 
cuidadosamente após manuseamento. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a 
usar. Usar o equipamento de proteção individual exigido.

 

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
 

Condições de Armazenagem             Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da 
humidade. 

 
Materiais incompatíveis                     Agentes comburentes fortes, Ácidos, Bases, Aminas 

 

    8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/Proteção INDIVIDUAL 
 

Parâmetros de controlo   
 

Controlos técnicos adequados 
 

Controlos Técnicos                            Chuveiros 
Lava-olhos 
Sistemas de ventilação 

 
Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual 

 

Proteção ocular/facial                  Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção). 
 

Proteção da pele e do corpo        Utilizar luvas de proteção em borracha natural, borracha nitrílica, Neoprene™ ou PVC. 
 

Proteção respiratória                    Utilizar aparelho de proteção respiratória filtrante aprovado pelo NIOSH com um filtro para 
retenção de vapores orgânicos, conforme adequado. 

Considerações Gerais em Matéria 
de Higiene 

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. 
Recomenda-se a limpeza regular do equipamento, da área de trabalho e do vestuário.

 

    9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 

Estado físico 
Aspeto 
Odor 
Limiar olfativo 

Líquido viscoso 
Âmbar 
Ligeiramente 
Não existe informação disponível 

 

 

Propriedade  
pH 
Ponto de fusão / ponto de 

 

Valores   
Não existe informação disponível 
Não existe informação disponível 

 

Observações • Método 

congelação 
Ponto de ebulição/intervalo de 

 
>  260 °C /  >500 °F 

 

ebulição 
Ponto de inflamação 

 
252 °C /  486 °F 

 
Câmara Fechada de Pensky-Martens (PMCC) 

Taxa de evaporação 
Inflamabilidade (sólido, gás) 

Não existe informação disponível 
Não existe informação disponível 

 

Limite de Inflamabilidade na   
Atmosfera 

Limite superior de 
 

Não existe informação disponível 
 

inflamabilidade:   
Limite inferior de inflamabilidade: Não existe informação disponível 

Pressão de vapor                                0.03 mbar @ 77°C (171°F)
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Densidade de vapor                            >1                                                          Ar = 1 
Densidade relativa                              1.16 
Solubilidade em água                         Insolúvel em água 
Solubilidade noutros solventes         Não existe informação disponível 
Coeficiente de partição                      3.242 
Temperatura de autoignição              Não existe informação disponível 
Temperatura de decomposição         Não existe informação disponível 
Viscosidade cinemática                     Não existe informação disponível 
Viscosidade dinâmica                        11,000-14,000 mPa.s @25°C 
Propriedades explosivas                    Não existe informação disponível 
Propriedades comburentes               Não existe informação disponível 

 
Outras Informações 

 

Ponto de amolecimento                     Não existe informação disponível 
Massa molecular                                 Não existe informação disponível 
Teor COV (%)                                       0 
Densidade                                            Não existe informação disponível 
Densidade aparente                            Não existe informação disponível 

 

   10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 

Reatividade   
Sem dados disponíveis 

 

Estabilidade química   
Estável nas condições de armazenamento recomendadas 

 
Possibilidade de Reacções Perigosas   
Nenhuma em condições de processamento normal. 

 
Condições a evitar   
Calor excessivo. 

 
Materiais incompatíveis   
Agentes comburentes fortes, Ácidos, Bases, Aminas 

 
Produtos de Decomposição Perigosos 
Óxidos de carbono 

 

   11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 

Informações sobre vias de exposição prováveis   
 

Inalação                                         Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
 

Contato com os olhos                O contato com os olhos pode provocar irritação. Pode causar vermelhidão e lágrimas nos 
olhos. 

 
Contato com a pele                     Pode provocar irritação da pele e/ou dermatite. Pode causar sensibilização em contato 

com a pele. 
 

Ingestão                                         A ingestão pode provocar irritação das membranas mucosas. 
 
 

Informações sobre os efeitos toxicológicos   
 

Sintomas                                              Não existe informação disponível. 
 

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada   
 

Corrosão/irritação cutânea                Irritante para a pele.
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Lesões oculares graves/irritação 
ocular 

Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização                                     O contato repetido ou prolongado pode provocar reações alérgicas em pessoas muito 
suscetíveis.

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Não existe informação disponível.

Carcinogenicidade                              Não existe informação disponível. 
 
 

   12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidade   
 

100 % da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático 
 

Persistência e degradabilidade 
Não existe informação disponível. 

 
Bioacumulação 
Não existe informação disponível. 

 
Mobilidade 
Não existe informação disponível. 

 
 

Outros efeitos adversos 
Não existe informação disponível 

 

   13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 

Métodos de tratamento de resíduos 
 

Eliminação de resíduos                      A eliminação deve ser efetuada de acordo com a legislação e os regulamentos europeus, 
nacionais e locais em vigor. 

 
Embalagem contaminada                   Não voltar a utilizar o recipiente. 
Número de Resíduo da EPA dos 
EUA 

Não aplicável

 
 
 
 

   14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
 

DOT   
Designação oficial de transporte Não regulamentado 

 
IATA  

Designação oficial de transporte Não regulamentado 
 

IMDG  
Designação oficial de transporte Não regulamentado 

 

 
Inventários Internacionais  

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

TSCA                                                    Conforme 
DSL/NDSL                                            Conforme 
EINECS/ELINCS                                   Não determinado
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ENCS                                                    Conforme 
IECS                                                      Conforme 
KECL                                                    Conforme 
PICCS                                                   Conforme 
AICS                                                      Conforme 

 
Legenda:  
TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário 
DSL/NDSL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá 
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas 
ENCS - Substâncias Químicas Existentes e Novas do Japão 
IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes 
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul 
PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas 
AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália 

 
Regulamentos Federais dos  
EUA  

 

SARA 313 
Secção 313 do Título III da Lei de Alterações ao Superfundo e Reautorização de 1986 (SARA). Este produto não contém 
quaisquer produtos químicos sujeitos às exigências de notificação previstas na Lei e no Título 40 do Código de Regulamentos 
Federais, Parte 372 

 
Categorias de Perigo da Lei SARA  
311/312  

Perigo agudo para a saúde                                                    Sim 
Perigo Crónico Para a Saúde                                                Não 
Perigo de incêndio                                                                 Não 
Perigo de libertação súbita de pressão                                Não 
Perigo de Reação                                                                   Não 

 
CWA (Clean Water Act; Lei da Água Pura) 
Este produto não contém quaisquer substâncias regulamentadas como poluentes nos termos da Clean Water Act (Lei da Água 
Limpa) (40 CFR 122.21 e 40 CFR 122.42) 

 
CERCLA 
Este material, tal como é fornecido, não contém quaisquer substâncias regulamentadas como substâncias perigosas ao abrigo da 
Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (Lei Abrangente de Reação Ambiental, Compensação e 
Responsabilidade Civil) (CERCLA) (40 CFR 302) ou da Superfund Amendments and Reauthorization Act (Lei de Alterações ao 
Superfundo e Reautorização) (SARA) (40 CFR 355). Podem existir requisitos específicos de notificação a nível local, regional, ou 
estadual relativos a emissões/libertações deste material 

 
Regulamentos Estaduais dos  
EUA  

 

Proposta 65 da Califórnia) 
Este produto não contém quaisquer produtos químicos da Proposta 65 

 
Regulamentos Estaduais relativos ao Direito de Conhecimento Público dos EUA   
Informação do Rótulo segundo a EPA dos EUA   
Número de Registo de Pesticidas da Não aplicável 
EPA 

 

Classe de perigo WHMIS 
D2B - Materiais tóxicos 

 

   16. OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUINDO DATA DE ELABORAÇÃO DA ÚLTIMA REVISÃO 
 

NFPA                              Perigos para a saúde 2 Inflamabilidade 1           Instabilidade 0               -
HMIS                               Perigos para a saúde 2 Inflamabilidade 1           Perigos físicos 0 Proteção individual B

 

NFPA (Associação Nacional de Proteção contra Incêndios; EUA)
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HMIS (Sistema de Informação sobre Materiais Perigosos; EUA) 
 

Data da Revisão                                  05-Abr-2016 
 

Exoneração de responsabilidade 
Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de 
Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de 
orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, 
a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações 
referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em 
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto. 

 
Fim da Ficha de Dados de Segurança 


