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Data de revisão 21-Set-2017                                                                                                                                      Versão 1 
 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Identificação do Produto 

Nome do Produto:                            Permatex High Strength Threadlocker – PX27100 
1.2 Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados 
Uso intencionado:                            Selante 
1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informações de segurança 

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 

1.4 Telefones para emergência 

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

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

2.1 Classificação de perigos 
Toxicidade aguda oral:                      4 
Toxicidade aguda dermal:                4 

Toxicidade aguda inalação:              4 

Corrosão/Irritação à pele:                2 
Lesão/Irritação ocular grave:           2A 
Toxicidade para órgão-alvo exposição 

repetida:                           2 
2.2 Elementos do rotulo 
Base Legal: Em conformidade com NBR14725-2:2009/GHS 

 

 

 

 

Pictograma de perigo: 
Palavra de advertência:                   Atenção 
Frases de perigo:                               H302 - Nocivo se ingerido. 

H312 - Nocivo em contato com a pele. 

H332 - Nocivo se inalado. 
H315 - Provoca irritação à pele. 
H319 - Provoca irritação ocular grave. 
H373 - Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 

Frases de precaução:                        P210 - Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume. 
P260 - Não inale as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. 
P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P280 - Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial. 
P301+P310 - Em caso de ingestão contate imediatamente um Centro de Informação Toxicológica ou um 

médico. 
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P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância                                  

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso 

numa posição que não dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 - 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. Continuar 

enxaguando. 

P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA / médico. 

P370 - Em caso de incêndio: Use dióxido de carbono (CO2), espuma ou pó químico. 

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 

P501 - Eliminar o conteúdo/ recipiente em local aprovado. 

 

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação 
Não aplicável 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

 

3.1 Substância 

Não aplicável. 

3.2 Mistura 
Natureza química: Adesivo 
3.3 Componentes perigosos 

 

Nome químico Nº CAS Concentração (%) 

Dimetacrilato de Poliglicol 25852-47-5 60 – 100 

Hidroperóxido de Cumeno 80-15-9 1 – 5 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Descrições das medidas de primeiros socorros 
Em contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com bastante água durante vários minutos. Retire lentes de contato se usada e 
Fácil de fazer. Se a irritação persistir, consulte um médico. 

Em contato com a pele: Lavar imediatamente a pele com bastante água e sabão, lave as roupas contaminadas antes do reuso. Se a 

irritação persistir, consulte um médico. 
Em caso de ingestão: Se ingerido, NÃO induzir o vômito. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
Em caso de inalação: Se inalado, levar o paciente para o ar livre. Se os sintomas persistirem, consulte um médico. 
4.2 Notas ao médico 
Trate sintomaticamente. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

5.1 Meio de extinção 
Substâncias extintoras apropriadas: Use dióxido de carbono (CO2), espuma ou pó químico. 

Substâncias extintoras inapropriadas: Não determinado. 
5.2 Perigos específicos da substancia ou mistura 
Não determinado. 

5.3 Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. 
Como em qualquer incêndio, usar aparelho autônomo de respiração de pressão positiva (SCBA), MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) 
e equipamento completo de proteção.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

6.1 Precauções Pessoais 

Evacuar a área e evitar que pessoal desnecessário e sem proteção entre na área do derramamento. 
6.2 Precauções ao Meio Ambiente 
Evite que o produto derramado entre em contato com esgotos ou cursos de água. 
6.3 Métodos de Limpeza 

Absorver os derramamentos com material inerte (por exemplo, areia ou terra) e, em seguida, colocar em um recipiente para dejetos 

químicos. Providenciar ventilação. Limpar imediatamente os derramamentos observando as precauções descritas na seção sobre 
equipamentos e proteção. Depois da remoção, lavar a área do derramamento com água e sabão para eliminar os resíduos presentes. 

Evitar o contato pessoal e evitar respirar os vapores ou névoas. Ventilar a área. Usar os equipamentos de proteção pessoal apropriados, 

como descritos na seção 8. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

7.1 Recomendações para manuseio seguro 

Use com ventilação adequada. Evite respirar o vapor, aerossol ou névoa. O material acumulará cargas estáticas que podem causar uma 

centelha elétrica (fonte de ignição). Utilize procedimentos de aterramento adequados. Não reutilizar a embalagem sem a devida limpeza 
e recondicionamento. 
7.2 Condições para armazenamento seguro 
Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, longe de fontes de calor, materiais combustíveis, luz solar direta, e substâncias 

incompatíveis. Manter o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. 
7.3 Materiais a serem evitados 
Agentes oxidantes fortes, peróxidos e agentes redutores. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

8.1 Parâmetros de controle 
Não determinado. 
8.2 Medidas de controle de engenharia 

Chuveiro químico, estação de lavagem de olhos e ventilação adequada no local de trabalho. 

8.3 Medidas de proteção pessoal 
Proteção respiratória: Use mascara purificadora de ar aprovada pela NIOSH, com proteção a vapores orgânicos ou canister. 
Proteção das mãos: Usar luvas de proteção e outras roupas protetoras apropriadas para evitar o contato com a pele. 

Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção adequados. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Forma:                                                                                                Líquido 

Cor:                                                                                                      Vermelho 

Odor:                                                                                                   Suave 

pH:                                                                                                       Não determinado 
Ponto de fusão:                                                                                Não determinado 

Ponto de ebulição:                                                                           > 149°C 

Ponto de fulgor:                                                                               > 93°C 
Taxa de evaporação (butil acetato=1):                                        < 1 
Inflamabilidade:                                                                               Não determinado 

Perigo de explosão:                                                                         Não determinado 
Limite inferior de inflamabilidade/explosividade:                   Não determinado 

Limite superior de inflamabilidade/explosividade:                 Não determinado 

Pressão de vapor:                                                                            Não determinado 
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Densidade de vapor (ar=1):                                                           Não determinado 
Densidade (20°C):                                                                            1,05 – 1,15 g/cm³ 

Solubilidade:                                                                                     Insolúvel 

Coeficiente de partição (n-octanol/água):                                 Não determinado 

Temperatura de autoignição:                                                        Não determinado 
Temperatura de decomposição:                                                   Não determinado 

Viscosidade (25°C):                                                                          Não determinado 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

10.1 Estabilidade 

Estável. 
10.2 Reações Perigosas 
Nenhuma sob condições normais. 

10.3 Condições a serem evitadas 

O calor excessivo. 
10.4 Materiais incompatíveis 
Agentes oxidantes fortes, peróxidos e agentes redutores. 

10.5 Produtos perigosos da decomposição 

Oxido de carbono. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

11.1 Toxicidade aguda 

Hidroperóxido de Cumeno 

Ingestão:                              Oral - rato LD50: 382 mg/kg 
Pele:                                      Administração sobre a pele - coelho LD50: 0,126 ml/kg 
Inalação:                              Inalação - rato LC50: 220 ppm/4h 
11.2 Corrosão/Irritação à pele 
Pode causar irritação e dermatites. 
11.3 Lesão/Irritação ocular grave 

Pode causar irritação, vermelhidão e lacrimação. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

12.1 Ecotoxidade 
Hidroperóxido de Cumeno 
3.9 mg/L/96h - Oncorhynchus mykiss LC50 static 

7 mg/L/24h - Daphnia magna EC50 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Métodos de disposição 

Descarte de resíduos: O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis. 

Embalagens usadas: Não reutilizar. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Nome de remessa do DOT:              Não regulado. 

Numero ONU do DOT:                      Não regulado.
 

 

 

Categoria de Risco DOT:                   Não regulado. 

Grupo de embalagem do DOT:       Não regulado. 
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15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

Regulamentações 
SARA 313/312 
Perigo para a saúde aguda             Sim 
Perigo crônico para a Saúde           Não 
Risco de incêndio                            Não 
Liberação repentina de pressão      Não 
Perigo reativo                                  Não 
Inventários internacionais 
TSCA                                               Listado 
DSL/NDSL                                       Listado 
EINECS/ELINCS                             Não listado 
ENCS                                              Listado 
IECSC                                             Listado 
KECL                                               Listado 
PICCS                                             Listado 
AICS                                                Listado 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Informações Complementares 
Legendas 
CAS: Chemical Abstract Service /Serviço de Registro de Produto Químico 

SARA 313: Superfund Amendments and Reauthorization Act 

TSCA: United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory 
DSL/NDSL: Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List 
EINECS/ELINCS: European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances 

ENCS: Japan Existing and New Chemical Substances IECSC: 
China Inventory of Existing Chemical Substances KECL: 

Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

PICCS: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

AICS: Australian Inventory of Chemical Substances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados são indicados em boa fé como valores típicos encontrados na literatura e não como especificação do produto, que é objeto 
de documento específico. Desta forma, não se dá nenhuma garantia, implícita ou explícita, quanto à acerácea e atualização das 

informações aqui prestadas, sendo estas consistentes com o estado da arte quando da elaboração deste documento. 
Os procedimentos de manuseio recomendados devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador deve rever estas 
recomendações no contexto específico do uso que deseja fazer do produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento 

Técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha. 
A FISPQ deve ser interpretada como um todo, devido à interdependência de informações distribuídas em seções diferentes. 


