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1. IDENTIFICAÇÃO  
  
1.1 Identificação do Produto 
Nome do Produto:  Trabasil RA3 
1.2 Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados 
Uso intencionado:   Adesivo, trava anaeróbica  
1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de informações de segurança 
Fabricante/Distribuidor:           ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. 

Rua Antonio Felamingo, 430 
CEP 07250-190 
Macuco – Valinhos / SP 
Brasil 

Número do Telefone:  +55 (19) 2138-7600 
Site:    www.itwpolymers.com.br 
1.4 Telefones para emergência 
Numero do telefone:   CEATOX: 0800 014 8110 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
2.1 Classificação de perigos 
Irritação ocular    2A 
Toxicidade aguda por inalação  4 
2.2 Elementos do rotulo 
Base Legal: Em conformidade com NBR14725-2:2009/GHS 

Pictograma de perigo:     
Frases de precaução:   Evite respirar os vapores. 

Usar luvas, óculos e máscara de proteção. 
Em caso de contato com a pele: Lavar com bastante água e sabão. 
Em caso de contato com os olhos: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Retirar as lentes de contato, se fácil. Continuar a enxaguar. Se você estava exposto ou 
preocupado que houve, procurar atendimento médico. Caso a irritação ocular persistir, 
procure um médico. 
Exclua o conteúdo e / ou recipiente não utilizado de acordo com a legislação local. 

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 anaeróbico. 
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3.3 Componentes perigosos 
 
 
 
 
 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Descrições das medidas de primeiros socorros 
Em contato com os olhos: 
Enxague os olhos abertos com água corrente por vários minutos. Consulte imediatamente um medico oftalmologista. 
Em contato com a pele:  
Lavar imediatamente com sabão e bastante água removendo todo o vestuário e sapatos contaminados. Se a irritação da pele persistir, 
procure atendimento médico. 
Em caso de ingestão:  
Não induzir ao vômito. Procurar imediatamente atendimento médico. 
Em caso de inalação:  
Fornecer ar fresco, se necessário fornecer respiração artificial. 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

5.1 Meio de extinção 
Substâncias extintoras apropriadas:  
CO2, pó extintor e água pulverizada. 
Substâncias extintoras inapropriadas:  
Jato direto de água. 
5.2 Perigos específicos da substancia ou mistura 
Monóxido de carbono. Sob certas condições o incêndio pode libertar gases tóxicos. 
5.3 Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. 
Não inalar os gases de combustão. 
Use equipamento proteção individual de respiração. 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
6.1 Precauções Pessoais 
Proporcionar ventilação adequada no local de trabalho e manter longe de fontes de ignição. 
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 
Coletar com material absorvente. 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
7.1 Recomendações para manuseio seguro 
Manter os recipientes bem fechados. 
Use em locais bem ventilados. 
7.2 Condições para armazenamento seguro 
Use somente recipientes autorizados. 
Manter longe de fontes de ignição, não fume. 

Nome químico  Nº CAS Concentração (%) 

α, α -dimetilbenzil hidroperoxido 80-15-9 1 – 1,15% 

Acido acrilico 79-10-7 1 – 4% 

2-hidroxietil metacrilato 868-77-9 5 – 15% 

Metacrilato alifatico 7534-94-3 20 – 30% 
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7.3 Materiais a serem evitados 
Não armazenar com materiais alcalinos, oxidantes, redutores e ácidos. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Medidas de controle de engenharia 
Componentes com valores limite admissíveis que devem ser controlados no local de trabalho: 
Ácido acrílico (79-10-7) 
Curto período de exposição: 30 mg/m³, 10 ppm 
Longo período de exposição: 6 mg/m³, 2 ppm 
8.2 Medidas de proteção pessoal 
Proteção respiratória: 
Use equipamento de proteção respiratória em caso de ventilação insuficiente. 
Em case de baixa exposição ou baixa contaminação use uma máscara com filtro. Em caso de exposição prolongada ou intensa usar 
proteção respiratória independente da ventilação do ambiente. 
Proteção das mãos: 
Luvas de PVA, butílica ou policloropreno de boa qualidade. A escolha da luva não depende apenas do material, mas também do 
fabricante, já que variam de fabricante para fabricante. Uma vez que este produto é uma mistura de várias substâncias, a resistência do 
material das luvas não pode ser prevista com exatidão e deve ser verificado antes da sua utilização. 
Proteção dos olhos:  
Óculos de segurança para produtos químicos de ampla visão. 
Proteção do corpo e da pele: 
Equipamentos de proteção individual ou outros de acordo com as condições de trabalho. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
Forma:        Líquido 
Cor:       Vermelho 
Odor:        Suave 
pH:       Não determinado 
Ponto de fusão:      Não determinado 
Ponto de ebulição:      >150°C 
Ponto de fulgor:      Não determinado 
Taxa de evaporação:     Não determinado 
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 
Densidade de vapor:     Não determinado 
Densidade (20°C):      1,11 g/cm³ 
Solubilidade:      Levemente solúvel 
Coeficiente de partição (n-octanol/água):   Não determinado 
Temperatura de autoignição:     Não determinado 
Temperatura de decomposição:     Não determinado 
Viscosidade (25°C):      7000 mPas 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
10.1 Estabilidade 
Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 
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10.2 Reações Perigosas 
Reage com alcalinos e ácidos fortes, agentes oxidantes, redutores, aminas, corrói cobre e bronze. 
10.3 Produto Perigoso de decomposição 
Não se decompõe se usado de maneira correta. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
11.1 Toxicidade aguda 

α, α -dimetilbenzil hidroperoxido 80-15-9 

Ingestão LD50 382 mg/kg (rato) 

Pele LD50 500 mg/kg (rato) 

Inalação LC50/4h 220 mg/l (rato) 

11.2 Corrosão/Irritação da pele 
Irritante para a pele e mucosas. 
11.3 Lesões/Irritação ocular grave 
Irritante. 
11.4 Sensibilização 
Não se conhece efeitos de sensibilidade. 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Ecotoxicidade 
Este produto contém substâncias que podem ser perigosas para o ambiente. 
Não permitir que o produto contamine o solo, cursos de água ou esgoto. 
Nocivo para organismos aquáticos. 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 
Métodos de disposição 
Produto:  
Deve ser descartado em um incinerador para resíduos industriais de acordo com a legislação local vigente. 
Restos de Produtos:  
Resíduos que não serão mais utilizados devem ser incinerados de acordo com a legislação local vigente. 
Embalagens usadas: 
Incinerar de acordo com a legislação local vigente. 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
Transporte Terrestre 
Não classificado. 
Transporte Marítimo 
Não classificado. 
Transporte Aéreo 
Não classificado. 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES  
 
Regulamentações 
Nenhuma. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Informações Complementares 
Legendas 
CAS: Chemical Abstract Service /Serviço de Registro de Produto Químico 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
GHS: Global Harmonized System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 d o uso que deseja fazer do produto. A ITW Performance Polymers & Fluids mantém um 
Departamento Técnico, destinado a orienta r 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. 


