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 NOME COMERCIAL: 

COLA DE CONTATO TF 

FISPQ nº. 35   Data da última revisão: 27/04//2020 
 

 
NOME COMERCIAL: COLA DE CONTATO TF 

Código interno  

Principais usos recomendados : Colagem de substratos. 

Empresa: Selena Sulamericana LTDA. 

Endereço: 
Rua  Carneiro Lobo, 468 – 6º Andar – Agua Verde Curitiba - PR 

Telefone da empresa: 
55 (41) 3026 – 0306 - De segunda a quinta-feira 8h às 18h e Sexta 
das 8h às 17h. 

FAX: 55 (41) 3026 – 0306  

e-mail: vendas@selena.com / www.tytanpro.com.br 
 

 

 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
Líquidos inflamáveis, Categoria 2 
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A 
Corrosão/Irritação á pele, Categoria 2 
Toxicidade à reprodução, Categoria 1B 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição única, 

Categoria 2 e 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição repetida, 

Categoria1 e 2 

Perigo por aspiração, Categoria Categoria 1 
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo, Categoria 2 
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico, Categoria 3 

 
2.2 Elementos de rotulagem 

 
 
 

Pictograma: 
 
 
 
 
 

Palavra de advertência: Perigo 

 
Frases de perigo 

 
H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
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H302 - Nocivo se ingerido. 
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H315 - Provoca irritação à pele. 
H319 - Provoca irritação ocular grave. 
H336 - Podem provocar sonolência ou vertigem. 
H361 -Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. H373 - Pode provocar danos aos órgãos 
(sistema nervoso central) por exposição repetida ou prolongada. H401 - Tóxico para os ganismos 
aquáticos. 
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados 
P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de 
ter lido e Frases de compreendido todas as precauções de segurança. 
P210 – Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. – Não fume. 
P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 – Aterre o vaso contentor e o 
receptor do produto durante transferência. 
P241 – Utilize equipamento elétrico de ventilação/iluminação à prova de explosão. 
P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 –Evite o acumulo de cargas 
eletrostáticas. P260 – Não inale vapores, spray, névoa 
P261 – Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. 
P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio. 
P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados P273 – Evitar a liberação no ambiente. 
P280– Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial. 
P301+P312 – EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE  
INFORMÇÃOTOXICOLÓGICA ou um médico. 
P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com 
água em abundância P303 + P361 + P353 – 

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente a roupa contaminada.Enxague a 
pele com água e tome uma ducha. 
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: 

Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, 
remova-as, se for fácil. 

Continue enxaguando. 
P308+P313 – EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. 
P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. 
P314 – Em caso de mal estar, consulte um médico. P330 – Enxágue a boca. 
P331 – NÃO provoque vômito P332+P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.  
P362+P364 – Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. 
P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para extinção utilize Pó químico, dióxido de carbono (CO2), 
espuma e neblina de água.  
P391 - Recolha o material derramado. 
P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 
P403+P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 

P405 – Armazene em local fechado à chave. 
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de Resíduo ou de 
acordo com a legislação vigente. 
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2.3 Outros produtos que não resultam em uma classificação 
 
 

A manipulação do produto pode resultar em acumulação de cargas eletrostáticas. Utilizar os procedimentos adequados de 
ligação à terra. 

 

 
3.1 Substância 

 
Substância : Não aplicável, trata-se de uma mistura 

 

3.2 Mistura 
 

Tipo de produto: PREPARADO 

Natureza Química: 
Adesivo de borracha sintética a base de solventes orgânicos 

 
Ingredientes: 

Policloropreno, Resinas Sintéticas, Mistura de Aditivos, Antioxidante, 
MEK (metil etil cetona), Acetato de Etila e Solvente Alifático  

 
 

Nome Químico Nº. CAS Faixa de Concentração (%) 

MEK (metil etil cetona) 78-93-3 10 a 35 

Acetato de Etila 141-78-6 15 a 45 

Hidrocarboneto alifático na faixa de 
6 a 8 Carbonos 

 
Conforme abaixo 

 

 

 

 

 

 

 
20 a 70 

n-Hexano 110-54-3 

2-Metilpentano 107-83-5 

3-Metilpentano 96-14-0 

Ciclopentano 287-92-3 

Ciclohexano 110-82-7 

n-Pentano 109-66-0 

Isopentano 78-78-4 

2,3-Dimetilbutano 79-29-8 

 

 

 
4.1 Descrição de medidas de primeiro socorros 

 

 
 

Inalação: 

Remover a vítima para um local arejado. Manter a vítima aquecida e 
em repouso. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração 
artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, 
administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar 
assistência médica imediatamente 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
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Contato com a pele: 

Remover roupas e sapatos contaminados. Retirar o produto com 
vaselina e em seguida lavar com água em abundância por pelo 
menos 20 minutos. Não retirar o produto com solventes 
orgânicos. Procurar atendimento médico quando houver 
apresentação de irritação ou outros sintomas. 

 

 
Contato com os olhos: 

Remover lentes de contato, caso  esteja  usando.  Retirar os 
resíduos do adesivo somente na area externa do olho com vaselina. 
Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com as 
pálpebras separadas. Procurar assistência médica (oftalmologista) 
imediatamente. 

 

 
Ingestão: 

Não provocar vômito. Em caso de vômito, a cabeça deve ser mantida 
baixa para que o vômito mão entre nos pulmões. Nunca dê nada 
pela boca a uma pessoa inconsciente. Mantenha a vítima aquecida e 
em repouso. Procurar assistência médica imediatamente. 

 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 
 

 

Efeitos 
O contato com a pele pode agravar doenças de pele pré-existentes 
inalação do produto pode agravar problemas respiratórios crônicos, 
como asma, enfisema ou bronquite 

 
4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário 
Notas para o médico: 
Tratamento sintomático Não há antídotos específicos. 

 

 
5.1 Meios de Extinção 

 
Meios de extinção apropriados: Pó seco, dióxido de carbono (CO2), espuma e neblina de água. 
Meios de extinção não apropriados: Jato de água de grande vazão, pode espalhar o fogo. 

 
5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura 

 
Meios de extinção apropriados: Pó seco, dióxido de carbono (CO2), espuma e neblina de água. 
Perigo de incêndio  

Líquido e vapores altamente inflamáveis. A combustão 
incompleta libera monóxido e dióxido de carbono perigosos e 
outros gases tóxicos. Os vapores são mais pesados que o ar e 
podem percorrer distâncias consideráveis antes de se inflamarem 
e regredirem à fonte de vapores 

Perigo de explosão Pode formar uma mistura vapor-ar inflamável. Os vapores são 
mais pesados que o ar e podem percorrer distâncias 
consideráveis antes de se inflamarem e regredirem à fonte de 
vapores. A exposição prolongada ao fogo pode causar ruptura 
e/ou explosão dos recipientes. A manipulação do produto pode 
resultar em acumulação de cargas eletrostáticas. Utilizar os 
procedimentos adequados de ligação à terra. 

Reatividade: Líquido e vapores altamente inflamáveis. Não são conhecidas 
reações perigosas em condições normais de uso. 

 
5.3 Medidas de Proteção da equipe de combate a incêndio 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
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Instruções de combate a incêndios: 
Combater o incêndio a uma distância segura e de um local 
protegido. Tenha cuidado ao combater qualquer incêndio 
químico. Usar pulverização ou nevoeiro de água para resfriar os 
recipientes expostos. 

Proteção durante o combate a incêndios Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. 
Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção 
completa. 

 

Outras informações: 
 

Impeça que o efluente de combate de incêndio penetre em bueiros 
e cursos de água. 

 

 

 
6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

 
 
 
 
 
 

Precauções Pessoais: 

Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o 
acesso de pessoas não autorizadas. 
Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
Evitar o contato com a pele e os olhos. 
Não respirar os vapores. 
Retirar todas as fontes de ignição. 
Mantenha longe de chamas e faíscas. 
Usar equipamento de proteção individual 
Se possível estancar o vazamento. 
Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o 
ponto de vazamento fique para cima. 
Sinalizar o perigo para o trânsito e informar as autoridades locais 
competentes 

Proteção do brigadista ou 
prestador de primeiro socorros 

Nas operações de resgate, utilizar equipamento autônomo de 
proteção respiratória e todos os EPI’s recomendados (vide seção 8). 
Retirar roupas contaminadas 

 

6.2 Precauções ao meio ambiente 

 
 

. 
Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. 
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos 
cursos de água. As autoridades locais devem ser avisadas, se uma 
quantidade importante de derramamento não puder ser 
controlada. 

 
6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza 

 

Recuperação: 
Recolha o material derramado. 
Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados. 
Produto inflamável. Tomar todas as precauções necessárias. 
Aterrar equipamentos e contêineres. 
Manter em recipientes adequados e fechados até a disposição 

 
 

 
Neutralização: 

Contenha o derramamento fazendo diques de contenção com 
areia, terra ou outro material  absorvente  tais como 
vermiculita, terra diatomácea (não combustível), transfira para 
um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos 
locais/nacionais (consulte seção 13). 
Utilizar ferramentas que não produzam faíscas. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

http://www.tytanpro.com/


 
FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES  

DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 
COLA DE CONTATO TF 

 

 

 
Descarte: 

Somente descartar em estação apropriada de incineração 
aprovada pelos órgão legais. Este produto não deve ser descartado 
nos esgotos, cursos de água ou no solo, conforme deve ser 
respeitada e preservada a natureza. 

Prevenção de perigos secundários: Não reutilizar as embalagens. 

 

 

         Precauções para o manuseio seguro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aterrar eletricamente a instalação 

Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante 
transferências. 
Não fumar. 
Tomar medidas para impedir a formação de eletricidade estática. 
Providenciar ventilação adequada. 
Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas 
de trabalho. 
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obdecer as 
normas tecnológicas de segurança. 
Não usar instrumentos que produzam faíscas. 
Providenciar ventilação adequada. 
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e 
segurança. 
Usar equipamento de proteção individual. 
Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. 

 
 

Medidas de higiene: 

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e 
de segurança. Lave a roupa contaminada antes de usar 
novamente. 
Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 
Sempre lave as mãos após manusear o produto. 

. 
7.1 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

 
 
 

Medidas técnicas: 

Armazenar o produto em temperatura ambiente e em local bem 
ventilado e sinalizado. 
Afastar do calor faíscas, chama aberta e superfícies quentes. 
Verificar se as instalações elétricas do armazém atende às normas 
vigentes de segurança. 
Prover aterramento adequado para evitar acúmulo de eletricidade 
estática 

 

Inadequado: 
Prover aterramento adequado para evitar acúmulo de eletricidade 
estática. 
Não armazenar junto a produtos considerados incompatíveis. Não 
estocar em local descoberto, úmido e submetido ao calor e sem 
ventilação. 

 
 

Produtos e materiais incompatíveis: 

Agentes oxidantes fortes, Ácidos fortes 
Aminas, Amonia, Piridinas, Halocarbonos, Materiais combustíveis, 
Materiais oxidantes fortes, Peróxidos e Bases fortes. 

Embalagens seguras: Latas metálicas. O produto já se encontra na embalagem 
apropriada. Não aconselhamos a troca para outros tipos de 
embalagens. 

 
7.2 Utilizações finais específicas 

Dados não disponíveis 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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8.1 Parâmetros de controle 

 

 

Componentes Tipo de Valor valor Base 

ACETATO DE ETILA 
LT 310 ppm e 1090 mg/m3 NR 15 – Anexo 11 
TLV - TWA 400 ppm ACGIH 

 

 

 

METILETILCETONA 

LT 155 ppm; 460 mg/ m3 NR 15 – Anexo 11 
PEL – TWA 200 ppm; 590 mg/ m3 OSHA 
TLV – STEL 300 ppm; 885 mg/ m3 ACGIH 
TLV – TWA 200 ppm; 590 mg/ m3 ACGIH 

Índices Biológicos de 
Exposição. 

Metiletilcetona na urina (fim da 
jornada de trabalho): 2 mg/L. 

 

ACGIH 

HIDROCABONETO 
ALIFÁTICO 

   

n-Hexano TLV – TWA 50 ppm ACGIH_nos EUA 

2-Metilpentano TLV – STEL 1000 ppm ACGIH_nos EUA 
 TLV – TWA 500 ppm ACGIH_nos EUA 

2,3-Dimetilbutano TLV – STEL 1000 ppm ACGIH_nos EUA 
 TLV – TWA 500 ppm ACGIH_nos EUA 

Ciclopentano TLV – TWA 600 ppm ACGIH_nos EUA 

Ciclohexano LT 235 ppm ou 820 mg/m³ NR 15 – Anexo 11 Brasil 
 TLV – TWA 100 ppm ACGIH_nos EUA 

n-Pentano LT 470 ppm ou 1400 mg/m³ NR 15 – Anexo 11 
 TLV – TWA 1000 ppm ACGIH_nos EUA 

Isopentano TLV – TWA 1000 ppm ACGIH_nos EUA 

 

3-Metilpentano 
 

TLV – STEL 
 

1000 ppm 
 

ACGIH_nos EUA 
 TLV – TWA 500 ppm ACGIH_nos EUA 

 

 
8.2 Controle de exposição 

 
Controle apropriado de engenharia O local de trabalho deve ser ventilado de forma a evitar a 

concentração de vapores de solventes. Deve contar também com 
instalações elétricas devidamente instaladas, de acordo com as 
normas de segurança vigentes, a fim de evitar curto circuito no 
ambiente de manuseio do adesivo. 

8.3 Medidas de proteção pessoal 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Proteção respiratória: Use equipamento de proteção respiratória. Consulte um higienista 
industrial para determinar a proteção respiratória apropriada para 
a sua aplicação específica deste produto UNA. 
Um programa de proteção respiratória, adequado a todas as 
normas aplicáveis, deverá ser seguido sempre que as condições do 
local de trabalho requeiram o uso de um respirador. 

Proteção para mãos: Luvas de proteção impermeáveis. Escolher a luva adequada é uma 
decisão que não depende somente do tipo do material, mas 
também de outras características de qualidade, e difere de acordo 
com cada fabricante. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança. Usar óculos de proteção contra respingos 
quando houver a possibilidade de contato ou respingo nos olhos. 

Proteção da pele e do corpo Usar roupas de proteção adequada. 

Medidas de higiene: Ao utilizar os EPI’s, verifique se os mesmos se encontram limpos. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
 

COLA DE CONTATO UNA Cod. Interno:  

Estado físico: Líquido  

Forma: Liquido de média viscosidade  

Cor: Amarela  

Odor: Penetrante  

pH: Não aplicável  

Ponto de congelamento: Não aplicável  

Ponto de ebulição a 760 mmHg: 58 a 79,6°C  

Ponto de Fulgor: -22°C (vaso fechado)  

Taxa de evaporação (Ac. Butila): Não disponível.  

Limites de inflamabilidade no ar: inferior: 1,2 

(% em volume) superior: 12,8 

Pressão de vapor (20ºC): Não disponível  

Densidade do vapor (Ar=1): Não disponível  

Coeficiente de partição – n-octano/água: Não disponível  

Temperatura de auto-ignição: Não disponível  

Solubilidade em solventes: Solúvel em solventes orgânicos. Em água pouco solúvel.  

Densidade Relativa a 25ºC: 0,820 a 0,890 g/cm3  

Temperatura de decomposição: Não disponível  

Viscosidade a 25ºC: 2.700 a 3.100 mPa.s  

Percentual de voláteis: 79,0 a 85,0  

 

 
10.1 Reatividade Não disponível 
10.2 Estabilidade química Estável em condições normais de temperatura e pressão. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
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10.3 Possibilidade de reações perigosas Não ocorre reações de polimerização perigosas em condições 
normais de uso. 

10.4 Condições a serem evitadas Aquecimento excessivo, fontes de calor, ignição, chamas abertas. 
Contato com materiais incompatíveis. 

 

10.5 Materiais 
Agentes oxidantes fortes, Ácidos fortes 
Aminas, Amonia, Piridinas, Halocarbonos, Materiais combustíveis, 
Materiais oxidantes fortes, Peróxidos e Bases. 

 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 
Decomposição térmica pode liberar gases tóxicos, óxidos de carbono 
e nitrogênio, fumos tóxicos que podem reagir violentamente com 
materiais oxidantes. 

 

 

 
Produto: 
Toxicidade aguda (oral) 
Toxicidade aguda (dérmica) : 
Toxicidade aguda (inalação) : 

Não disponível 
Não disponível 

Não disponível 

Descrição dos componentes separadamente 
( componentes de risco) : 

 

Acetato de Etila 

Informações sobre efeitos toxicológicos 

 
 

Toxicidade aguda 

DL50 : > 5.000 mg/kg - Rato 

Não classificado como perigoso para toxicidade oral aguda, segundo o 
GHS. 

Dados bibliográficos 

 
 

Toxicidade aguda - Inalação 

CL0 - 6 h ( vapor ) : > 22,5 mg/l - Rato , masculino e feminino 

Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda por inalação, 
segundo o GHS. 

Não foi observada mortalidade nessa concentração. 

Dados bibliográficos 

 
Toxicidade aguda - Dérmica 

DL50 : > 20.000 mg/kg - Coelho , macho 

Método: de acordo com um método normalizado 

Dados bibliográficos 

 
Toxicidade aguda (outras vias de administração) 

 
dados não disponíveis 

 
Corrosão/irritação da pele 

Coelho 

Não classificado irritante para a pele 

Dados bibliográficos 
 Humanos 

Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição 
repetida. 

Dados bibliográficos 

 

 

 

Coelho 

Ligeira irritação 

Método: Diretriz de Teste de OECD 405 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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Lesões oculares graves/irritação ocular 

Dados bibliográficos 
 

Humanos 

Pode causar irritação dos olhos. 

Dados bibliográficos 

 

 
Sensibilização respiratória ou à pele 

Teste de maximização - Cobaia 

Não causa sensibilização à pele. 

Método: Diretriz de Teste de OECD 406 

Relatórios não publicados 

 
Mutagenicidade_ Acetato de Etila 

 

 

 

 
Genotoxicidade in vitro 

Teste de Ames com ou sem ativação metabólica: 

Negativo 

Método: Diretriz de Teste de OECD 471 

Dados bibliográficos 
 

 

Estudo de mutação genética in vitro em células de mamíferos 

Cepa: Células L5178Y 

com ou sem ativação metabólica 

negativo 

Método: OECD Test Guideline 476 

Dados bibliográficos 
 

Teste de aberração cromossômica in vitro 

Cepa: (CHO) 

com ou sem ativação metabólica 

negativo 

Método: OECD Test Guideline 473 

Dados bibliográficos 
 

Teste de aberração cromossômica in vitro 

Cepa: (CHO) 

sem ativação metabólica. 

 

 
Genotoxicidade in vitro 

ambíguo 

Método: Guidelines para o teste 473 da OECD 

Dados bibliográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Genotoxicidade in vivo 

Teste do micronúcleo “in vivo” - Hamster 

nos machos e nas fêmeas 

Via intraperitoneal 

Método: OECD Test Guideline 474 

negativo 

Dados bibliográficos 
 

Teste do micronúcleo “in vivo” - Rato macho 
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Via intraperitoneal 

Método: OECD Test Guideline 474 

Negativo 

Dados bibliográficos 

O produto é considerado como não genotóxico 

Carcinogenicidade dados não disponíveis 

Toxicidade para a reprodução e para o desenvolvimento_ Acetato de Etila 

 

Toxicidade para a reprodução e fertilidade 

As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. O produto não é considerado como 
potencialmente perigoso para a fertilidade. 

Relatórios não publicados 

Efeitos da toxicidade no 
desenvolvimento/Teratogenicidade 

 

O produto propriamente dito ainda não foi testado. 
 

Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo 

 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição 
única 

A substância ou mistura é classificada como tóxica para órgãos-alvo 
específicos, exposição única, categoria 3 com efeitos narcóticos, de 
acordo com os critérios do GHS. 

Pode provocar sonolência ou vertigem. 

 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição 
repetida 

A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos- 
alvo específicos, exposição repetida, de acordo com os critérios do 
GHS. 

avaliação interna fabricante 

 

 
 

Oral 90 Dias - Rato , nos machos e nas fêmeas 

NOAEL: 900 mg/kg/pc/dia 

Alimentação com sonda 

Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a 
saúde em caso de exposições repetidas 

Relatórios não publicados 
 

Inalação (vapor) 90 d - Rato, masculino e feminino 
NOAEC: 1,28 mg/l 

Órgãos-alvo: Nariz 
 

Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a 
saúde em caso de exposições repetidas 

Relatórios não publicados 

 

 

 

 
Experiência com exposição humana 

Inalação 

Órgãos-alvo: Olhos 

Órgãos-alvo: Trato respiratório 

A forte concentração: 

Os vapores durante o processamento podem irritar o aparelho 
respiratório e os olhos. 

Dados bibliográficos 

Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos à reprodução 

Mutagenicidade Os testes in vivo não mostraram efeitos mutagênicos 

Perigo por aspiração dados não disponíveis 
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MEK 

 

Toxicidade Aguda 

Oral DL50, rato: 2737 mg/kg. 

Inalação CL50, rato, 4h: 11700 ppm. 

Dérmica DL50, rato: 6,4 - 8,0 g/kg. 

Corrosão/irritação da pele Irritante leve a moderado (coelhos, 24h). 

Lesões oculares graves/irritação ocular Irritante severo (coelhos, 24h). 

Sensibilização respiratória ou à pele Não sensibilizante a pele em porquinhos da Índia. 

 
Mutagenicidade em células germinativas 

 

Negativo: In vitro - Teste de aberração cromossômica em mamíferos, 
teste de Ames e ensaio de mutação genética em células de 
mamíferos. In vivo - Ensaio de micronúcleos. 

 

 
Carcinogenicidade 

 

 
Baseado na análise da relação estrutura-atividade, determinou-se 
que é improvável que a MEK seja carcinogênica na ausência de 
qualquer alerta das características estruturais. 

 
Toxicidade à reprodução 

Nenhuma evidência de efeitos tóxicos à reprodução e ao 
desenvolvimento. NOAEL: 10000 mg/L. 

NOAEC: 1002 ppm. 

Toxicidade para órgãos-alvo 

 
específicos - Exposição única 

Foram observados efeitos no sistema nervoso central em exposição 
por via inalatória, causando efeitos de sonolência e vertigem. 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos - Exposição repetida 

 
NOAEC, rato: 5041 ppm. 

Perigo por aspiração Não disponível. 

  

Hidrocarboneto alifático na faixa de 6 a 8 Carbonos 

Para mistura: 

Toxicidade aguda (oral) : Não disponível 

Toxicidade aguda (dérmica) : Não disponível 

Toxicidade aguda (inalação) : Não disponível 

Individual: 

n-Pentano (109-66-0) 

DL50 oral, rato > 2000 mg/kg 

DL50 dérmica, coelho 3000 mg/kg 

CL50 inalação rato (mg/l) 364 g/m³ (Tempo de exposição: 4 h) 

n-Hexano (110-54-3) 

DL50 oral, rato 25 g/kg 

DL50 dérmica, coelho 3000 mg/kg 

CL50 inalação rato(ppm) 48000 ppm/4h 

Ciclopentano (287-92-3) 

DL50 oral, rato 11400 mg/kg 

Ciclohexano (110-82-7) 

DL50 oral, rato 12705 mg/kg 

DL50 dérmica, coelho > 2000 mg/kg 

CL50 inalação rato (mg/l) 13,9 mg/l/4h 

Corrosão/irritação à pele : Provoca irritação à pele. 
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Lesões oculares graves/irritação ocular : Não disponível 

Sensibilização respiratória ou à pele : Não disponível 

Mutagenicidade em células germinativas : Não disponível 

Carcinogenicidade : Não disponível 

Toxicidade à reprodução : Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -  

Pode provocar sonolência ou vertigem. 
Exposição única 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 

Exposição repetida: 
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou 
prolongada. 

Perigo por aspiração : Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

Este solvente pertence a classe : Hidrocarbonetos 

 

 
Sintomas/lesões após a inalação : 

A inalação pode afetar o sistema nervoso causando dor de cabeça, 
possivelmente tonturas, náuseas, fraqueza, perda de coordenação e 
inconsciência. Aspiração deste material pode causar pneumonia 
química. A exposição repetida ou prolongada pode causar danos 
permanentes à saúde. 

Sintomas/lesões após o contato com a pele : Irritação. O contato cutâneo repetido ou prolongado pode causar 
dermatite e perda de gordura da pele. 

Sintomas/lesões após contato com os olhos : Pode causar uma irritação moderada, incluindo queimação, lágrimas, 
vermelhidão ou inchaço. 

 

 

Sintomas/lesões após a ingestão : 

Os sintomas de ingestão incluem sonolência, fraqueza, dor de cabeça, 
tonturas, náuseas, vômitos. A ingestão do líquido pode causar 
aspiração para os pulmões, com o risco de pneumonia química. Pode 
ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Risco de edema 
pulmonar. 

 

 

 

12.1 Persistência e degradabilidade 

Acetato de Etila 

Compartimento aquático  

Toxicidade aguda para os peixes CL50 - 96 h : 230 mg/l - Pimephales promelas (vairão gordo) 
 Ensaio por escoamento 
 Método: de acordo com um método normalizado 
 Dados bibliográficos 
  

CE50 - 48 h : > 100 mg/l - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia) 

Ensaio estático 

Método: DIN 38412 

Dados bibliográficos 

 
 
 
 
 
 

 

 
NOEC - 72 h : > 100 mg/l - Desmodesmus subspicatus (alga verde) 

Ensaio estático 

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD 

Taxa de crescimento 

Relatórios não publicados 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
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Toxicidade a plantas aquáticas  

 
CE50r - 48 h : 5.600 mg/l - Desmodesmus subspicatus (alga verde) 

Ensaio estático 

Método: DIN 38412 

Dados bibliográficos 

 
 
Toxicidade aos microorganismos 

NOEC - 16 h : 650 mg/l - Pseudomonas putida 

Ensaio estático 

Método: DIN 38 412 - 8 

Dados bibliográficos 

Toxicidade crónica para peixes dados não disponíveis 

 

Toxicidade crónica para dáfnias e outros 
invertebrados aquáticos. 

NOEC: 2,4 mg/l - 21 d - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia) 

Ensaio semiestático 

Método: OECD Test Guideline 211 

Dados bibliográficos 

Toxicidade crônica para plantas aquáticas dados não disponíveis 

 

MEK 
 

Ecotoxicidade 
Peixes - CL50, 96h, Pimephales promelas: 3130 - 3320 mg/L. 

Invertebrados - CE50, 48h, Daphnia magna: 4025 - 6440 mg/L. 
 

Toxicidade Hidrocarboneto Alifático na faixa de 6 a 8 carbonos 

 
Ecologia - geral : 

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Tóxico 
para os organismos 

aquáticos, com efeitos prolongados. 
 

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo : Tóxico para os organismos aquáticos. 
 

 

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico : 

 

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 
 

n-Pentano (109-66-0) 

 

CL50 peixes 1 
9,87 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Especies: Oncorhynchus 
mykiss) 

 

CE50 Dáfnia 1 

 

9,74 mg/l (Tempo de exposição: 48 h - Especies: Daphnia magna) 

 

CL50 peixes 2 
11,59 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Especies: Pimephales 
promelas) 

 

Isopentano (78-78-4) 

 

CE50 Dáfnia 1 

 

2,3 mg/l (Tempo de exposição: 48 h - Especies: Daphnia magna) 
 

n-Hexano (110-54-3) 
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CL50 peixes 1 
2,1 - 2,98 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Especies: Pimephales 
promelas [fluxo através]) 

Ciclopentano (287-92-3) 

CE50 Dáfnia 1 10,5 mg/l (Tempo de exposição: 48 h - Especies: Daphnia magna) 
 

Ciclohexano (110-82-7) 

CL50 peixes 1 3,96 - 5,18 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Especies: Pimephales 
promelas [fluxo através]) 

 
CL50 peixes 2 

23,03 - 42,07 mg/l (Tempo de exposição: 96 h - Especies: Pimephales 
promelas [estático]) 

 
 

12.2 Potencial bioacumulativo 
 

 

Acetato de Etila  

 

Coeficiente de partição (n-octanol/água) 
Não potencialmente bioacumulável. 

Dados bibliográficos 

 

Fator de bioconcentração (FBC) 

Espécie: Peixes 

Fator de bioconcentração (FBC): 30 

Dados bibliográficos 
 

MEK 
 

Potencial Bioacumulativo 
Não é esperado que bioacumule no ambiente. 

(Log kow: 0,3). 
  

 

Hidrocarboneto Alifático faixa 6 a 8 carbonos Não avaliado 

Hexano 

Log Pow 3.90 
 

n-Pentano (109-66-0) 

Log Pow 3,39 
 

Isopentano (78-78-4) 

Log Pow 3,2 - 3,3 
 

Ciclopentano (287-92-3) 

Log Pow 2,05 2,05 
 

Ciclohexano (110-82-7) 

Log Pow 3,44 

 
 

12.3 Mobilidade no solo 
 
 

Acetato de Etila 
 A adsorção no solo não é esperada. 
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Potencial adsorção (Koc) avaliação interna 
 

MEK 
 

Mobilidade no Solo 
É esperado alta mobilidade no solo. 

(Koc: 29 - 34). 

Hidrocarboneto Alifático faixa 6 a 8 carbonos 

12.4. Mobilidade no solo Nenhuma informação adicional disponível 

 
12.4 Outros efeitos adversos 

 
Acetato de Etila 

Resultados da avaliação PBT e vPvB Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulativa e 
tóxico (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente nem 
muito bioacumuláveis (vPvB). 

 

MEK 

 

Ecotoxicidade Peixes - CL50, 96h, Pimephales promelas: 3130 - 3320 mg/L. 

Invertebrados - CE50, 48h, Daphnia magna: 4025 - 6440 mg/L. 
 

Hidrocarboneto Alifático faixa 6 a 8 carbonos 

Ecotoxicidade Não são conhecidos efeitos deste produto. 

 
12.5 Outros efeitos adversos 

 
 

Acetato de Etila 

Avaliação da ecotoxicidade  

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo. O produto não apresenta efeitos danosos conhecidos para os 
organismos aquáticos testados. 

 
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. 

Não apresenta nenhum efeito danoso conhecido, no longo prazo, 
sobre os organismos aquáticos testados. 

 

MEK 

Outros Efeitos Adversos WGK 1: Pouco perigoso para a água. 
 

Hidrocarboneto Alifático faixa 6 a 8 carbonos 

Potencial de Aquecimento Global (GWP) Não são conhecidos efeitos deste produto. 

 
 

 

13.1 Métodos recomendados para destinação final 
 

 Não indicado descarte junto com lixo doméstico. 

 
Não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. 

Disposição do produto Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade 
responsável local. 

 descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação de incineração 
aprovada. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
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 Realizar co-processamento ou incineração em instalações capazes de 
evitar a emissão de poluentes para a atmosfera. 

 A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e 
federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais 
locais. 

 
O mesmo método indicado para o produto. 

Restos de Produtos 
O transporte tanto da sucata como do resíduo do adesivo deverá ser 
realizado por um transportador credenciado e com documentação 
apropriada. 

 Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente 
próximo às mesmas. 

  

Deverá somente prensar as embalagens que não contiver nenhum 
resíduo de vapor de solvente em um equipamento manual ou 
hidráulico, pois vapores de solventes são explosivos. 

Embalagem 
Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente 
removido e a embalagem limpa. 

 Destinar adequadamente priorizando a reutilização, recuperação e 
reciclagem em empresas autorizadas, conforme regulamentações 
locais vigentes. 

 Todos os procedimentos devem seguir normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao 
meio ambiente. 

 

 

 
  REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:  

 Terrestre 
Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Aprova as Instruções Complementares 
ao Regulamento do Transporte Terrestre de 
Produtos Perigosos e dá outras providências. 

 

Número ONU: 1133 

Classe de Risco: 3 

Número de Risco: 33 

 Grupo de Embalagem: II 

   Nome apropriado para Embarque: ADESIVOS  

Diretoria de Portos e Costas (Transporte em 
águas brasileiras). Normas de Autoridade 
Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: 
Embarcações Empregadas na Navegação 
em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: 
Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior. IMO – “Internacional Maritime 

Organization” (Organização Marítima 

Internacional). 

Marítimo 

Número ONU: UN 1133 

Nome apropriado para embarque: ADHESIVES. 

Classe ou subclasse de risco principal: 3. 

 
Classe ou subclasse de risco subsidiário: N/A. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
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 Grupo de Embalagem: II 
(IMDG Code). Internacional Maritime 
Dangerous Goods Code. 

 

EmS: F-E, S-D. 

Perigo ao meio ambiente o produto Não é considerado poluente marinho. 

 
AÉREO: ANAC – Agência Nacional de Aviação 
Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 
2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da 
Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos 
em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução 
Suplementar – IS. ICAO – “Internacional Civil 
Aviation Organization (Organização da Aviação 
Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – 

Internacional Air Transport Association” 

(Associação Internacional de Transporte Aéreo). 
DGR – Dangerous Goods Regulation 

 

Aéreo 

Número ONU: UN 1133 

Nome apropriado para embarque: ADHESIVES. 

Classe ou subclasse de risco principal: 3. 

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N/A. 

Embarque somente sob condições especiais de embalagens 1 litro de 
vidro, sujeito a legislação vigente na data do embarque. 

 
 

 

Produto classificado como INFLAMÁVEL e NOCIVO A SAÚDE. 
Resolução n° 5232, de 14/12/ 2016 – 

Ministério dos Transportes 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES_ Referênc 
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2002 Verneret, H. Solventes Industriais – propriedades e 
aplicações, Toledo Assessoria Técnica e Editorial, Ltda, 1984. 
(Dados utilizados – Pressão de vapor a 20ºC). 

• NORMA. BRASILEIRA. ABNT NBR. 14725-4. Terceira edição. 
19.12. 

 • MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma 
Regulamentadora (NR 7): Programa de controle médico de 
saúde ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978. 

• MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). Norma 
Regulamentadora (NR 15): Atividades e operações 
insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978. 

• Resolução n° 5232, de 14/12/ 2016. Segurança e Medicina do 
Trabalho – Manuais de Legislação Atlas/Equipe Atlas – 29ª 
Edição 1995. 

• NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 

• 2016 Guide to Occupational Exposure Values – ACGIH. 

• Occupational Safety & Health Administration. Disponível 
em:< https://www.osha.gov/>. Acesso em: jun. 2015. 

• Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices 
 
 
 

           ACGIH 
• RTECS - The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 

• International Chemicals Safety Cards – NIOSH 
• 2016 TLVs and BEIs – Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical 
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Abreviações e acrônimos 
 
 

 

• IPVS - Imediatamente Perigoso para Vida 
ou Saúde. 

 

• IDHL: Immediately Dangerous to Life and Health - nível 
máximo de exposição que uma pessoa pode suportar em 30 
minutos sem sintomas que impeçam sua saúde ou afetem 
irreversivelmente sua saúde. 

• Kow: Coeficiente de partição n- 
octanol/água. 

 
• N.E. Não especificado. 

• LT (NR 15): Limite de Tolerância da Norma 
Regulamentadora Nº 15 - Atividade e 
Operações 

 

• ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (EUA). 

• Insalubres do Ministério do Trabalho e 
Emprego do Brasil. 

• ADR: European agreement concerning the international 
carriage of dangerous goods by road. 

• LOAEL: Menor dose com efeito adverso 
observado 

• CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society) 
(EUA) 

• LOLI - List Of LIsts™ - ChemADVISOR's 
Regulatory Database 

 
• CE50: Concentração média para 50% da resposta máxima. 

  

• NLP: No Longer Polymers. 

• CL: Concentração Letal - concentração de uma substância em 
um meio ambiente que provoca a morte após certo período 
de exposição. 

• NIOSH: National Institute for 
Occupational Safety and Health 

• CL50: Concentração letal para 50% dos animais em teste. 

• NOAEL: Nível onde não se observa efeito 
adverso 

• DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio. 

• NTP: National Toxicology Program. • DL50: Dose Letal para 50% dos animais em teste. 

• OSHA: Occupational Safety and Health 
Administration (EUA). 

• DLLo: Dose Letal Baixa - quantidade mínima letal de uma 
substância química para os animais em teste. 

 

      NOTA: 
As informações e conclusões contidas nesta ficha se baseiam em nossos conhecimentos atuais, a partir da data de emissão. 
Foram obtidas através de literaturas de nossos fornecedores de matéria prima, legislações vigentes e pesquisas sobre o 
respectivo assunto, embora não pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. 
Portanto, a exatidão dos resultados descritos não é garantia expressa ou implícita, devendo ser consideradas apenas como 
orientação geral. Estas informações são fornecidas sob a condição de que os usuários que as estejam recebendo adotem seus 
próprios critérios referentes à segurança antes de usá-las. Por estas razões, a “Indústria Química Una Ltda.” não assume 
quaisquer responsabilidades por perdas, danos ou despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, prejuízos ou 
indenizações de quaisquer espécies. 
(G.A.S). 

• PEL-TWA: Limite permitido de exposição - 
média ponderada no tempo. 

• EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances. 

• RID: Regulations concerning the 
international transport of dangerous 
goods by rail. 

 
• GHS: Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals. 

• TLV-STEL: Limite de tolerância - período 
curto de tempo (15 minutos, máximo). 

 
• IARC: International Agency for Research on Cancer. 

• TLV-TWA: Limite de tolerância - média 
ponderada no tempo 

 
• IATA: International Air Transport Association. 

• WGK: Wasserge fährdungsklasse 
(Alemanha) - Classes de Perigos para 
Água. 

• IATA-DGR: Dangerous Goods by Regulations by the IATA 

• EPI: Equipamento de proteção individual • ICAO: International Civil Aviation Organization 
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