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TYTAN PROFESSIONAL  
 
Dado de segurança de acordo com 1907/2006 / EC, Artigo 31 
Data de impressão 20.04.20202    Revisão: 20.04.2020 

* 1 Identificação da substância / preparação e da empresa / empresa 
 
· Detalhes do produto 

· Nome comercial: TYTAN Professional PU 40 Sealant 

· Numero do artigo: S-007  

· Aplicação da substância / preparação Selante 

· Fabricante / fornecedor: Selena Sulamericana Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. 

·Emdereço:                       Rua Carneiro lobo, 368 – 6° Andar – Água Verde  

                                         80240- 240 Curitiba – PR  

·Tel.:                                 + 55 41 3026-0306  

·e-mail:                             vendas@selena.com / 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 preparações da UE" na última versão válida.  
R 42 Pode causar sensibilização por inalação.  
Contém isocianatos. Consulte as informações fornecidas pelo fabricante  
· 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 
 
· Caracterização química  
· Descrição: Mistura de substâncias listadas abaixo com adições não perigosas.  

· Componentes perigosos:  

CAS: 1330-20-7                 xileno 

EINECS: 215-535-7           Xn, Xi; R 10-20 / 21-38                                       2,0 - 8,0% 

CAS: 101-68-8                  Diisocianato de 4,4'-metilenodifenil 

EINECS: 202-966-0          Carc. Cat. 3; Xn, Xi; R 20-36 /37/38-42/43       <1,0% 
Informações adicionais: Para obter o texto das frases de risco listadas, consulte a seção 16 

http://www.tytanpro.com/
mailto:vendas@selena.com
http://www.tytanpro.com.br/
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4. primeiros socorros 
 
· Após a inalação: chame um médico imediatamente.  
· Após contato com a pele: Lave com água em abundância ou água e sabão. Em casos de 
doença, procure orientação médica (mostre o rótulo, se possível).  
· Após contato com os olhos: Enxágue os olhos abertos por vários minutos em água corrente. Em 
seguida, consulte um médico. 
· Depois de engolir: Se os sintomas persistirem, consulte um médico. 
 

 

* 5 medidas de combate a incêndio 
 
· Meios adequados de extinção:  
CO2, pó ou spray de água. Combater incêndios maiores com spray de água ou espuma resistente 
ao álcool. 
· Perigos especiais causados pela substância, seus produtos de combustão ou gases resultantes:  
Monóxido de carbono (CO)  
Óxidos de nitrogênio (NOx)  
Isocianatos de cianeto de hidrogênio (HCN)  
· Equipamento de proteção: Usar traje de proteção completo. 
 

 

6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 
· Precauções de segurança relacionadas à pessoa: Use roupas de proteção.  
· Medidas de proteção ambiental: Não permita a entrada de esgotos / águas superficiais ou 
subterrâneas.  
· Medidas para limpeza / coleta:  
Limpe o vazamento mecanicamente; cobrir vazamentos com material absorvente úmido (por 
exemplo: serragem, aglutinantes químicos reativos à base de silicato de hidrato de cálcio, areia). 
Após 1 hora, colete em um recipiente de lixo. Não feche (ele desenvolve dióxido de carbono). 
Mantenha úmido e deixe por muitos dias ao ar livre, em uma área controlada.  
Descarte o material contaminado como lixo, de acordo com o item 13. 
 

 

7 Manuseio e armazenamento 
 
· Manuseio:  
· 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 pelos depósitos e recipientes: Não há requisitos especiais.  
· Informações sobre armazenamento em um local de armazenamento comum: Não é necessário.  
· Mais informações sobre as condições de armazenamento: Armazenar em local fresco e seco em 
recipientes bem fechados. Proteger do calor e da luz solar direta. 
 Armazenar a uma temperatura de + 5 ° C a + 28 ° C. 
 

 

http://www.tytanpro.com/
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* 8. controle de exposição / proteção pessoal 
 
· Informações adicionais sobre o projeto de instalações técnicas: Não há mais dados; consulte o 
item 7.  

· Ingredientes com valores-limite que exigem monitoramento no local de trabalho:  

1330-20-7 xileno  

WEL                Valor a curto prazo: 441 mg / m³, 100 ppm                                                          
                        Valor a longo prazo: 220 mg / m³, 50 ppm  
                        Sk; BMGV 

101-68-8 diisocianato de 4,4'-metilenodifenil  

WEL                Valor a curto prazo: 0,07 mg / m³  
                        Valor a longo prazo: 0,02 mg / m³  
                         Sen; como -NCO  

· Informações adicionais: As listas válidas durante a fabricação foram usadas como base. 
 
· Equipamento de proteção individual:  
· Medidas gerais de proteção e higiene:  
Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais.  
Lave as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho.  
Remova imediatamente toda a roupa suja e contaminada.  
· Proteção respiratória: 
Em caso de exposição breve ou baixa poluição, use um filtro respiratório. Em caso de exposição 
intensiva ou prolongada, use um dispositivo de proteção respiratória independente.  
Dispositivo de filtragem de curto prazo:  
Filtro A / P2. 
· Proteção das mãos: 

   Luvas de proteção 
O material das luvas deve ser impermeável e resistente ao produto / substância / preparação. 
Seleção do material das luvas considerando os tempos de penetração, taxas de difusão e 
degradação  
· Material das luvas  
Borracha butílica, BR 
Borracha fluorada de carbono (Viton) 
Borracha natural, NR 
Borracha cloropreno CR 
Borracha cloropreno CR 
Borracha nitrílica NBR, 
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 do material da luva não pode ser calculada antecipadamente e, portanto, 
deve ser verificada antes da aplicação.  
· Tempo de penetração do material das luvas para a mistura de produtos químicos mencionados 
abaixo, o tempo de penetração deve ser de pelo menos 480 minutos (permeação de acordo com a 
EN 374 Parte 3: Nível 6). O tempo exato do intervalo deve ser descoberto pelo fabricante das luvas 
de proteção e deve ser observado.  
· Para as luvas de contato permanentes feitas dos seguintes materiais, são adequadas:  
Borracha butílica, Borracha nitrílica BR, Luvas de neoprene NBR. 
· proteção para os olhos: 

http://www.tytanpro.com/
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Óculos de segurança 
· Proteção do corpo: Roupa de trabalho de proteção 
 

 

9 Propriedades físicas e químicas 
 
· Informação geral 

Forma:                                      Pastosa  
Cor:                                           De acordo com a especificação do produto  
Odor:                                        Tipo solvente 

· Mudança do estado:  
Ponto / intervalo de fusão:        Não classificado.  
Ponto / intervalo de ebulição:   Indeterminado. 

· Ponto de inflamação:             > 61 ° C 

· Temperatura de ignição:        > 250 ° C 

· Auto-inflamabilidade:             O produto não é auto-inflamável. 

· Perigo de explosão:               O produto não apresenta risco de explosão. 

· Densidade a 20 ° C:               1,27 g / cm³ 

· Solubilidade em / miscibilidade 
       água:                                  Insolúvel.  
                                                  reage com a água 

· Solventes orgânicos:              Solúvel em muitos solventes orgânicos. 

· Viscosidade: Dinâmico a 20 °C: 70000 cps 

· Teor de solvente:       
 VOC (CE)                            50,0 g / l 

 

10 Estabilidade e reatividade 
 
· Decomposição térmica / condições a serem evitadas: Nenhuma decomposição se usada de acordo 
com as especificações.  
· Reações perigosas Polimerização exotérmica.  
· Produtos perigosos de decomposição: Monóxido de carbono e dióxido de carbono  
· Informações adicionais:  
os produtos básicos MDI reagem com muitas substâncias gerando calor, como: bases químicas (por 
exemplo, soda cáustica), amônia, amina primária e secundária, álcool, água e ácidos. Os produtos 
de base MDI são insolúveis em água e, como são mais densos que a água, precipitam para o fundo, 
reagindo lentamente na interface. A reação forma uma camada sólida de poliureia que não é solúvel 
em água e que libera dióxido de carbono. 
 

 

11 Informação toxicológica 
 
· Toxicidade aguda:  

· Valores LD / LC50 relevantes para a classificação:  

101-68-8 diisocianato de 4,4' metilenodifenil  

http://www.tytanpro.com/
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Oral                                      LD50                              2200 mg/kg (mouse)  
                                                                                    9200 mg/kg (rat) 
Inhalative                             LC50/4 h                         0.178 mg/l (rat) 

· Efeito de irritabilidade primário:  
· sobre a pele: O contato prolongado pode causar irritação na pele.  
· Nos olhos: Efeito irritante.  
· Sensibilização:  
O efeito sensibilizante por inalação é possível por exposição prolongada.  
É possível um efeito sensibilizante pelo contato com a pele por exposição prolongada.  
· Informações toxicológicas adicionais:  
O produto mostra os seguintes perigos, de acordo com o método de cálculo das Diretrizes gerais de 
classificação da UE para preparações, emitidas na versão mais recente: Nocivo  
· Sensibilização Pode causar sensibilização por inalação. 
 

 

* 12 informação ecológica 
 
· Informações sobre eliminação (persistência e degradabilidade): Não biodegradável · 
Comportamento em sistemas ambientais:  
· Potencial de mobilidade e bioacumulação: Não se acumula nos organismos  
· Efeitos ecotóxicos:  
· Observação: Inofensivo ao peixe até a concentração testada  
· Notas gerais:  
De acordo com os critérios de classificação e rotulagem da UE "perigosos para o meio ambiente" 
(93/21 / EWG), a substância / o produto devem ser classificados como não perigosos para o meio 
ambiente.  
Não permita que o produto alcance a água subterrânea, o curso da água ou o sistema de esgoto. 
  

 

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

· Catálogo europeu de resíduos  

08 04 10                  resíduos de adesivos e selantes, não abrangidos em 08 04 09 

· 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: - 

http://www.tytanpro.com/
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· Transporte / informações adicionais: Não classificado como perigoso de acordo com os 
regulamentos de transporte. 
 

 

* 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 Materiais 
Perigosos. 
· Letra de código e designação de perigo do produto: 

   Xn Nocivo 
· Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:  
diisocianato de 4,4'-metilenodifenil 
· Frases de risco:  
42 Pode causar sensibilização por inalação. 
· Frases de segurança:  
3 Mantenha em local fresco.  
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 consulte um médico.  
28 Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão em abundância.  
36/37 Use roupas e luvas de proteção adequadas.  
45 Em caso de acidente ou indisposição, procure orientação médica imediatamente (mostre o rótulo 
sempre que possível).  
51 Use somente em áreas bem ventiladas. 
· Rotulagem especial de certas preparações:  
Contém isocianatos. Ver informações fornecidas pelo fabricante 
 

 

16 Outras informações 
 
 Essas informações são baseadas em nosso conhecimento atual. No entanto, isso não deve 
constituir uma garantia para nenhum recurso específico do produto e não deve estabelecer uma 
relação contratual legalmente válida. 
· Frases R relevantes  
10 Inflamável.  
20 Nocivo por inalação.  
20/21 Nocivo por inalação e em contato com a pele.  
36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
38 Irritante para a pele.  
42/43 Pode causar sensibilização por inalação e contato com a pele. 
· Departamento que emite o MSDS: departamento de segurança do produto.  
* Dados comparados com a versão anterior alterados. 
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