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TYTAN PROFESSIONAL  
 
de acordo com 1907/2006 / CE, o artigo 31 
Data de impressão 07.04.2020      Revisão: 07.04.2020 

1 Identificação da substância / preparação e da empresa / empresa 
 
· Detalhes do produto 
· Nome comercial: CSS 767 - SILICONE NEUTRO 
· Número do artigo: S-082 
· Aplicação da substância / preparação Selante 
 
· Fornecedor fabricante: 
TYTAN Professional 
Selena Sulamericana Ind. E Com. De Produtos Químicos Ltda. 
Rua Carneiro Lobo, 468  - 6° Andar – Agua Verde   
80240-240 - Curitiba / PR - Brasil 
tel. +55 41 3026-0306 
e-mail: vendas@selena.com  site: www.tytanpro.com.br  
 
· Mais informações em: vendas@selena.com 
· Informações em caso de emergência: tel. +55 41 3026-0306 
 

 

2 Identificação de perigos 
 
· Descrição do perigo: 

        Xn Nocivo 
 
· Informações sobre riscos específicos para o ser humano e o meio ambiente: 
O produto deve ser rotulado devido ao procedimento de cálculo da "Diretriz de 
Classificação Geral para preparativos da UE "na última versão válida. 
R 40 Evidência limitada de um efeito cancerígeno. 
R 43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
· Sistema de classificação: 
A classificação está de acordo com as últimas edições das listas da UE e é ampliada  
pelos dados da empresa e da literatura. 
 

 

3 Composição / informação sobre os ingredientes 

http://www.tytanpro.com/
mailto:vendas@selena.com
http://www.tytanpro.com.br/
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· Caracterização química 
· Descrição: Mistura de silanos, cargas e agentes de reticulação 
 
· Componentes perigosos: 
 
CAS: 64742-53-6                               Destilados (petróleo), naftênicos                     <18,0% 
EINECS: 265-156-6                           leves tratados com hidrogênio  
 
CAS: 96-29-72-                                  butanona oxima                                                 <1,2% 
EINECS: 202-496-6                           Xn, Xi; R 21-40-41-43 
 
CAS: 10605-21-7                              carbendazime (ISO)                                            <0,1% 
EINECS: 234-232-0                 Muta. Gato. 2, Repr. Gato. 2; T, N; R 46-60-61-50 / 53 
 
· Informação adicional: 
* Nota H, L aplica-se à classificação de petróleo 
Para a redação das frases de risco listadas, consulte a seção 16. 
 

 

4. primeiros socorros 
 
· Após a inalação: Forneça ar fresco e, com certeza, chame um médico. 
· Após contato com a pele: 
Lave com água em abundância ou água e sabão. Em casos de doença, consultar um 
médico (mostrar rótulo se possível). 
· Após contato com os olhos: Enxágue os olhos abertos por vários minutos em água 
corrente. Em seguida, consulte um médico. 
· Após ingestão: Se os sintomas persistirem, consulte um médico. 
 

 

5 Medidas de combate a incêndios 
 
· Meios adequados de extinção: 
 Spray de CO2, pó ou água. Lute contra incêndios maiores com spray de água ou espuma 
resistente ao álcool. 
 
Use métodos de extinção de incêndios adequados às condições do ambiente. 
· Por razões de segurança, agentes extintores inadequados: Não classificado 
· Perigos especiais causados pela substância, seus produtos de combustão ou gases 
resultantes: 
É possível a formação de gases tóxicos durante o aquecimento ou em caso de incêndio. 
· Equipamento de proteção: 
Não inale gases de explosão ou gases de combustão. 
Use um dispositivo de proteção respiratória independente. 

http://www.tytanpro.com/
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Use roupa de proteção completa. 
· Informações adicionais Resfrie os recipientes em perigo de extinção com spray de água. 
 

 

6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 
· Precauções de segurança relacionadas à pessoa: 
Use roupas de proteção. 
Não respire gás / fumaça / vapor / spray. 
· Medidas de proteção ambiental: Não permita a entrada de esgotos / águas superficiais 
ou subterrâneas. 
· Medidas para limpeza / coleta: 
Pegue mecanicamente. 
Absorva os componentes líquidos com material de ligação do líquido. 
Descarte o material contaminado como lixo, de acordo com o item 13. 
Garanta ventilação adequada. 
Limpe a área afetada com cuidado; produtos de limpeza adequados são: 
Água morna e agente de limpeza 
 

 

7 Manuseio e armazenamento 
 
· Manipulação: 
· Informações para manuseio seguro: Garanta uma boa ventilação/exaustão no local de 
trabalho. 
· Informações sobre proteção contra incêndio e explosão: Não são necessárias medidas 
especiais. 
· Armazenamento: 
· Requisitos a serem atendidos por depósitos e recipientes: Armazene em local fresco. 
· Informações sobre armazenamento em um recurso de armazenamento comum: 
Armazene longe da água. 
Armazene longe de agentes oxidantes. 
· Mais informações sobre condições de armazenamento: 
Armazene em local fresco e seco em recipientes bem fechados. 
Armazenar a temperatura abaixo de 30 ° C. 
Proteger da umidade e da água. 
Proteger do gelo. 
 

 

8. controle de exposição / proteção pessoal 
 
· Informações adicionais sobre o projeto de instalações técnicas: Não há mais dados; veja 
o item 7. 
 

http://www.tytanpro.com/
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· Ingredientes com valores-limite que exigem monitoramento no local de trabalho: 

64742-46-7 Destilados (petróleo), meio tratados com hidrogênio 

            STEL         Valor a curto prazo: 10 mg / m³ 
            TWA          Valor a longo prazo: 5 mg / m³ 

 67-56-1 metanol                                                                                                 
            WEL           Valor a curto prazo: 333 mg / m³, 250 ppm 
                               Valor a longo prazo: 266 mg / m³, 200 ppm 
                               Sk 

96-29-7 2-butanona oxima 
             STEL             Valor a longo prazo: 10 ppm 
             TWA              Valor a curto prazo:    3 ppm 
 
· Informações adicionais: as listas válidas durante a execução foram usadas como base. 
· Equipamento de proteção pessoal: 
· Medidas gerais de proteção e higiene: 
Não coma, beba, fume ou cheire enquanto estiver trabalhando. 
Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais. 
Lave as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho. 
Evita contacto com os olhos e a pele. 
Não inalar gases / vapores / aerossóis. 
· Proteção respiratória: Use um dispositivo de proteção respiratória adequado quando 
houver altas concentrações. 
 
· Proteção das mãos 

    Luvas de proteção 
 
O material das luvas deve ser impermeável e resistente ao produto / substância / 
preparação. 
· Material das luvas 
A seleção das luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras 
marcas de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Como o produto é uma 
preparação de várias substâncias, a resistência de o material da luva não pode ser 
calculado com antecedência e, portanto, deve ser verificado antes da aplicação. 
· Tempo de penetração do material da luva 
O tempo exato do intervalo deve ser descoberto pelo fabricante das luvas de proteção e 
deve ser observado. 

http://www.tytanpro.com/
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· Protetor ocular: 

   Óculos de segurança 
 
· Proteção do corpo: Roupa de trabalho de proteção 
 

 

9 Propriedades físicas e químicas 

 

· Informação geral 
       Forma:                                         Pastel 
       Cor:                                              Diferente de acordo com a coloração 
       Odor:                                           Característico 
· Mudança de condição 
       Ponto / intervalo de fusão:           Não classificado. 
       Ponto / intervalo de ebulição:       Indeterminado. 
· Ponto de inflamação:                        144 ° C  
· Temperatura de ignição: 
Temperatura de decomposição:          > 200 ° C 
· Autoignição:                                       O produto não é autoignificante. 
· Perigo de explosão:                           O produto não apresenta risco de explosão. 
· Pressão de vapor a 20 ° C:                <0,1 kPa 
· Densidade a 20 ° C:        1,30 g / cm³ 
· Solubilidade em / miscibilidade com 
       água       insolúvel. 
 

 

10 Estabilidade e reatividade 
 
Decomposição térmica / condições a serem evitadas: Nenhuma decomposição se 
usada de acordo com as especificações. 
· Materiais a serem evitados: 
· Reações perigosas 
    Reage com a água. 
    Polimerização. 
    Reage com ar úmido. 
· Produtos de decomposição perigosos: 
2-butanona oxima  
Monóxido de carbono e dióxido de carbono 
Óxidos de nitrogênio (NOx) 
 

http://www.tytanpro.com/
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11 Informação toxicológica 
 
· Toxicidade aguda: 
· Valores LD / LC50 relevantes para a classificação: 
   96-29-7 2-butanona oxima 
              oral                                DL50                                   3700 mg / kg (rato) 
              dérmico                         DL50                                    844 mg / l mg / kg (peixe) 
                                                                                               200-2000 mg / kg (rato) 
               Inalatório                      CL50 / 4 h                           20 mg / l (rato) 
 
· Efeito irritante primário: 
· Na pele: O contato prolongado pode causar irritação na pele. 
· Nos olhos: pode causar irritação ocular temporária leve. 
· Sensibilização: 
É possível um efeito sensibilizante pelo contato com a pele por exposição prolongada. 
Sensibilização possível através do contato com a pele. 
· Informações toxicológicas adicionais: 
O produto mostra os seguintes perigos de acordo com o método de cálculo da 
Classificação Geral da UE 
Diretrizes para os preparativos, emitidas na versão mais recente: 
Prejudicial 
 
· Sensibilização Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
 

 

12 Informação ecológica 
 
· Informações sobre eliminação (persistência e degradabilidade): 
O produto após o endurecimento é um sólido insolúvel na água. 
Não biodegradável 
· Comportamento em sistemas ambientais: 
· Mobilidade e potencial de bioacumulação: Não determinado 
Efeitos ecotóxicos: 
· Toxicidade aquática: Não determinado 
 

 

13 Considerações relativas à eliminação 
 
· Produtos: 
· Recomendação 
Não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Não permita que o produto chegue 
ao sistema de esgoto. 
· Catálogo europeu de resíduos 

http://www.tytanpro.com/
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        08 04 10       resíduos de adesivos e selantes, não abrangidos em 08 04 09 
        15 01 02       embalagens plásticas 
· Embalagens não limpas: 
Recomendação: O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos oficiais. 
 

 

14 Informações de transporte 
 
· Transporte terrestre ADR / RID (transfronteiriço) 
· Classe ADR / RID: - 
· Transporte marítimo IMDG: 
· Classe IMDG: - 
· Poluente marinho: Não 
· Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR: 
· Classe ICAO / IATA: - 
 

 

15 Informações regulamentares 
 
· Rotulagem de acordo com as diretrizes da UE: 
O produto foi classificado e marcado de acordo com as Diretivas da UE / Portaria sobre 
Perigosos Materiais. 
· Letra de código e designação de perigo do produto: 
 

     Xn Nocivo 
 
· Componentes determinantes para os perigos da rotulagem: 
    2-butanona oxima 
· Frases de risco: 
   40 Evidência limitada de um efeito cancerígeno. 
   43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
· Frases de segurança: 
   2 Mantenha fora do alcance das crianças. 
   23 Não respire gás / fumaça / vapor / spray. 
   24/25 Evite o contato com a pele e os olhos. 
   26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e    
procure orientação médica. 
   46 Se ingerido, procure orientação médica imediatamente e mostre este recipiente ou 
rótulo. 
   51 Use apenas em áreas bem ventiladas. 

http://www.tytanpro.com/
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16 Outras informações 
 
Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual. No entanto, isso não 
constituirá uma garantia para qualquer 
características específicas do produto e não deve estabelecer uma relação contratual 
legalmente válida. 
· Frases R relevantes 
21 Nocivo em contato com a pele. 
40 Evidência limitada de um efeito cancerígeno. 
41 Risco de lesões oculares graves. 
43 Pode causar sensibilização em contato com a pele. 
46 Pode causar danos genéticos hereditários. 
50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a 
longo prazo no ambiente aquático. 
60 Pode comprometer a fertilidade. 
61 Pode causar danos ao feto. 
· Restrição de uso recomendada Informações na folha de dados técnicos apropriada do 
produto. 
· Departamento que emite o MSDS: departamento de segurança do produto. 
· * Dados comparados com a versão anterior alterados. 
 

 

http://www.tytanpro.com/

