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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

���� NOME DO PRODUTO: Silicone Acético Branco e 
Transparente 

� EMPRESA FABRICANTE: ARTECOLA INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS LTDA 

� ENDEREÇO: Rodovia RS 239, nº 5801 - CEP 93700-000 - 
Campo Bom/RS 

� TELEFONE: 55 0XX 51 3778 5200  

� FAX: 55 0XX 51 3778 5394 

� TELEFONE DE EMERGÊNCIAS: 55 0XX 51 3778 5193 

� E-mail: consultoria.tecnica@artecola.com.br 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 

• PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Irritante. 
• EFEITOS DO PRODUTO: 

� EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA: Pode 
produzir irritação aos olhos, pele, trato respiratório 
superior e mucosa gástrica. Depressão do Sistema 
Nervoso Central. 

� EFEITOS AMBIENTAIS: Produto não classificado como 
perigoso para organismos aquáticos. 

� PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: Combustível. Durante 
a aplicação, libera vapores inflamáveis de ácido acético 
que podem formar misturas inflamáveis/explosivas com o 
ar. 

• PERIGOS ESPECÍFICOS: Não aplicável. 
• PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS: Em contato com os olhos 

pode causar vermelhidão e lacrimejamento. Por inalação pode 
causar pneumonite química. Vapores podem causar tontura e 
sufocação, dor de cabeça, rinorréia, tosse, dificuldades 
respiratórias e dor no peito. Pode provocar náuseas, vômitos e 
diarréia. Pode aderir à pele depois de secar e causar alergia e 
dermatite. 

 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 

� DESCRIÇÃO (PREPARADO): Pasta tixotrópica. Mistura de 
óleo de silicone polimetilsiloxanos, óleo de dimetilsiloxano, sílica, 
silano acético, alquilado, sal de estanho, óleo mineral e fungicida. 

� NATUREZA QUÍMICA: Adesivo/Selante 

� INGREDIENTES OU IMPUREZAS PERIGOSOS: Não 
aplicável. 

� IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO: Libera 
ácido acético (CAS 64-19-7/R10;R35), em contato com o ar. 
 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS: 

� INALAÇÃO: Remova a vítima para local arejado. Monitore 
a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com 
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário, aplicar 
respiração artificial. Procure atenção médica. Levar esta 
FISPQ.  

� CONTATO COM A PELE: Remover roupas e sapatos 
contaminados. Retirar o excesso do produto em contato 
com a pele utilizando um material absorvente limpo e 
macio. Lavar a pele com água limpa em abundância por 
pelo menos 15 minutos. Procurar um médico 
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 
possível. Levar esta FISPQ.  

� CONTATO COM OS OLHOS: Verificar se a vítima está 
usando lentes de contato. Em caso positivo, retirá-las e 
lavar os olhos abundantemente com água corrente 
durante 15 minutos, com as pálpebras abertas. Caso a 
vítima não use lentes de contato, proceder a lavagem da 

mesma forma descrita anteriormente. Encaminhar a um 
oftalmologista Levar esta FISPQ.  

� INGESTÃO: Lavar a boca da vítima com água. Fornecer 
água em abundância para a vítima beber. Não induzir o 
vômito. Nada deve ser administrado por via oral se a 
pessoa estiver perdendo a consciência, inconsciente ou 
em convulsão. Consultar um médico imediatamente. 
Levar esta FISPQ.  

• AÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS: Não induzir o vômito. 
Não oferecer nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
Não fornecer respiração artificial boca a boca se a vítima tiver 
inalado ou ingerido o produto. 

• NOTAS PARA O MÉDICO: O tratamento emergencial bem 
como o tratamento após à superexposição devem ser 
direcionados ao controle do quadro completo dos sintomas e 
as condições clínicas do paciente. 

 
 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

• MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Neblina d’água, pó 
químico seco (PQS) ou CO2 (dióxido de carbono). No caso de 
incêndios nas proximidades, utilizar agentes de extinção de 
incêndios adequados ao material em combustão. 

• MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS: Jato d’água de 
alta pressão. 

• PERIGOS ESPECÍFICOS: Combustível. Mantenha afastado 
de chamas abertas. Mantenha-se afastado de tanques ou 
recipientes envolvidos no incêndio. Pode haver aumento da 
pressão interna dos recipientes expostos ao fogo ou ao calor. 
Combata o fogo desde uma distância segura e com o vento 
nas costas. Não jogue água dentro dos containeres. 

• PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: Equipamento de proteção 
respiratória do tipo autônomo, de peça facial inteira, operado 
em modo de pressão positiva (SCBA) e vestimentas de 
proteção térmica. 

 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU 
VAZAMENTO 

 
• PRECAUÇÕES PESSOAIS: Isolar a área. Manter afastadas as 

pessoas sem função no atendimento à emergência. Sinalizar o 
perigo para o trânsito. Avisar ou mandar avisar as autoridades 
locais competentes. Não inalar os vapores liberados e evitar o 
contato com a pele e as mucosas. 

• REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: Remover as fontes de 
ignição. Impedir fagulhas ou chamas. Manter afastado de 
líquidos inflamáveis e superfícies aquecidas. 

• CONTROLE DE POEIRA: Não aplicável, produto pastoso. 
� PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A 

PELE, MUCOSAS E OLHOS: Não tocar nos recipientes 
danificados ou no material derramado sem o uso de 
vestimentas adequadas. Evite contato com a pele ou 
olhos. Utilize equipamento de proteção individual 
conforme descrito na seção 8. 

• PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Isolar a área. Evitar que 
o produto se espalhe e atinja cursos d’água, canaletas, bueiros 
e rede de esgotos.. 

• MÉTODOS DE LIMPEZA: Endireitar os containeres com 
vazamento de maneira que o local do vazamento fique para 
cima. Em caso de grandes derramamentos, conter o produto 
com diques de terra, areia, vermiculita ou outro material 
absorvente inerte. 

• DISPOSIÇÃO: O produto e seus recipientes devem ser 
eliminados como produtos perigosos. Não dispor como lixo 
comum. Containeres vazios não devem ser reutilizados. O 
produto coletado e absorvido deve ser destinado à incineração. 

 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM 
 

• MANUSEIO 
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� MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: 
� PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR: 

Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar respirar 
vapores formados pelo produto. Caso o produto seja 
derramado no chão ou na roupa, retirar o excesso com 
espátula ou similar. Utilizar equipamento de proteção 
individual ao manusear o produto, descritos na seção 8. 
� PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: 

Manusear o produto somente em locais bem 
arejados ou com sistemas de ventilação geral/local 
adequados. Não efetuar transferências sob pressão 
de ar ou oxigênio. Aterrar todos os equipamentos 
utilizados durante o manuseio deste produto. 

� ORIENTAÇÃO PARA MANUSEIO SEGURO: Manipular 
respeitando as regras gerais de Segurança e Higiene 
Industrial. Respeitar os procedimentos e orientações de 
emprego do produto (consultar ficha técnica). 

� MEDIDAS DE HIGIENE: Roupas, luvas, calçados, EPI’s 
devem ser limpos antes de sua reutilização. Use sempre 
para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de 
limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou 
beber. Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente 
derivado de petróleo para a higiene pessoal. Bons 
procedimentos operacionais e de higiene industrial 
ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos 
químicos. Não comer, beber ou fumar ao manusear 
produtos químicos. 

• ARMAZENAMENTO 
� CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 

� ADEQUADAS: Armazenar em local a prova de 
fogo/explosão, ao abrigo do sol, seco, fresco e bem 
ventilado. Manter os recipientes bem fechados. 
Armazenar nos containeres originais por até 12 
meses a temperaturas menores de 40°C. 
Temperaturas acima de 40°C podem ocasionar 
degradação do produto. Armazenar afastado de 
alimentos, separado de materiais incompatíveis e 
fora do alcance de crianças. 

� A EVITAR: Temperaturas elevadas. Fontes de calor 
e de ignição, como faíscas e chamas. Materiais 
incompatíveis. 

• PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Produto 
combustível. Não fume. 

• MATERIAIS RECOMENDADOS PARA EMBALAGENS: Metais 
revestidos e polietileno. 

 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

 
• MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: Assegurar boa 

ventilação no local de trabalho. Captar os vapores no ponto de 
emissão. Chuveiro de emergência e lava-olhos devem estar 
disponíveis na área de trabalho. As medidas de controle de 
engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao 
produto. É recomendado o melhoramento contínuo nos 
processos, visando diminuição da exposição. 

• PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICO 
LIMITES DE TOLERÂNCIA: Dados não disponíveis para o 
preparado. Informações para dois dos ingredientes (ACGIH): 
 

TLV-TWA TLV-STEL 
Ingredientes 

(ppm) (mg/m³) (ppm) (mg/m³) 
Ácido Acético 10 NE 15 NE 
Sais de Estanho NE 2 NE NE 

 
• EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

APROPRIADO: 
� PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Utilizar respirador  com 

filtro combinado para vapores orgânicos e partículas 
tóxicas em ambientes abertos e baixa concentração do 
produto no ar. Respirador do tipo autônomo (SCBA), de 
peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva 
em ambientes onde a concentração do produto no ar é 
superior à máxima concentração de uso do conjunto do 

respirador/filtro e/ou se houver deficiência de oxigênio. 
Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória 
(PPR), 3ª. ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.  

� PROTEÇÃO DAS MÃOS: Luvas de proteção 
impermeáveis. 

� PROTEÇÃO DOS OLHOS: Caso um protetor respiratório 
de peça facial inteira não esteja sendo utilizado, deve-se 
usar óculos de segurança herméticos (com ventilação 
indireta) que sejam resistentes ao impacto. 

� PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Avental, calça e 
sapatos. Os tipos de auxílios para proteção do corpo 
devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de 
trabalho em função da concentração e quantidade de 
substância. 

• PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Evitar usar lentes de contato 
quando manusear o produto. Não comer, beber ou fumar 
durante o manuseio do produto. Lavar bem as mãos antes de 
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas 
devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilização. 

 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

• ESTADO FÍSICO: Antes da cura: Pasta. Após a cura: Sólido. 
• ODOR: Característico de Ácido acético. 
• COR: Translúcido. 
• pH (25ºC): Não aplicável 
• PONTO DE FUSÃO: Não aplicável 
• PONTO DE CONGELAMENTO: Não aplicável 
• PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA 

DE EBULIÇÃO: Não aplicável 
• PONTO DE FULGOR: Não aplicável 
• TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não aplicável 
• INFLAMABILIDADE: Não aplicável 
• LIMITE INFERIOR/SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE OU 

EXPLOSIVIDADE: Não aplicável 
• PRESSÃO DE VAPOR: Não aplicável 
• DENSIDADE DE VAPOR: Não aplicável 
• DENSIDADE (25ºC): Não disponível 
• SOLUBILIDADE: Imiscível em água. Insolúvel em Acetona, 

Etanol e Metanol. Solúvel em Éter, Hexano, Tetracloreto de 
Carbono, Tolueno e hidrocarbonetos. 

• COEFICIENTE DE PARTIÇÃO – N-OCTANO/ÁGUA: Não 
disponível 

• TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não disponível 
• TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: Não disponível 

NOTA: Estes dados físico-químicos são valores típicos 
baseados em material testado, mas podem variar de amostra 
para amostra. A especificação deste produto está contida no 
Boletim Técnico do mesmo, o qual pode ser solicitado a 
Artecola Ind. Químicas LTDA. 
 

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
• CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

� INSTABILIDADE: Estável à temperatura ambiente (25°C) 
e sob condições normais de uso. 

� REAÇÕES ADVERSAS: Nenhuma conhecida sob 
condições normais de uso. 

• PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Por 
combustão, pode formar vapores e gases tóxicos (Monóxido e 
Dióxido de carbono) e Dióxido de silício. Em contato com o ar 
libera Ácido acético. 

 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

• INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS 
DE EXPOSIÇÃO:  
� TOXICIDADE AGUDA: A inalação de alta concentração 

dos seus vapores produz dor de cabeça, dispnéia e 
irritação das vias respiratórias superiores com tosse, 
dificuldades respiratórias, pneumonite química, faringite e 
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bronquite catarral. Depressão do Sistema Nervoso 
Central, tontura e sufocação. Pode provocar alterações 
gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarréia. 

Dados não disponíveis para o preparado. Informação 
disponível na literatura referente à toxicidade de alguns 
ingredientes: 
 
- Poliorganosiloxanos: 
DL50 (dermal, coelho): >2000mg/kg 
DL50 (oral, ratos): >17000mg/kg 
- Sílica amorfa: 
DL50 (oral, ratos): >22500mg/kg 
- Ácido acético: 
DL50 (dermal, coelho): >1060mg/kg 
DL50 (oral, ratos): =3,31g/kg 
DL50 (inalação, rato, 4h): >11,4 mg/L 
 
 
� EFEITOS LOCAIS: Não disponível. 
� TOXICIDADE CRÔNICA: Não disponível. 

• CONTATO COM A PELE: Pode causar irritação da pele em 
caso de contato prolongado ou repetido devido ao estanho. 
Pode aderir à pele depois de secar e causar alergia e 
dermatite. Escurecimento da pele. 

• CONTATO COM OS OLHOS: Pode causar vermelhidão e 
lacrimejamento. 

• INALAÇÃO: Irritante para as vias respiratórias em caso de 
altas concentrações dos vapores (Ácido acético).  

• INGESTÃO: Causa mal estar estomacal e dor abdominal. 
• MUTAGENICIDADE: Não disponível. 
• CARCINOGENICIDADE: Não disponível. 
• TOXICIDADE À REPRODUÇÃO E LACTAÇÃO: Não 

disponível. 
• TOXICIDADE CRÔNICA: A absorção contínua de pequenas 

quantidades de compostos contendo estanho produz dor 
abdominal, náusea, constipação, perda de peso, dor de 
garganta, febre leve, mialgias, sensação de frio, artralgias e 
anemia moderada. A inalação prolongada de vapores de sílica 
amorfa pode levar a silicose clássica e pneumoconiose. 

 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

• EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS 
DO PRODUTO: Não biodegradável. Não deve ser 
descarregado no meio ambiente e em cursos de água. 

• ECOTOXICIDADE (Efeitos sobre organismos aquáticos): Ácido 
Acético: CE50: (48h) – Crustáceo (Daphnia Magna): 32mg/l. 
CE50: 96h) – Peixe (Pimephales Promelas): 88 mg/L, CE100 
(alga Euglena gracilis, 15 min) = 720mg/L.. Síllica amorfa: CL50 
(carpa, 72h)>10000 mg/L. 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO 

 
• MÉTODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

� PRODUTO: Não descartar o produto em sistemas de 
esgotos e cursos d’água. Deixe reagir o produto com a 
umidade do ar para se transformar em borracha de 
silicone que é inerte. Cortá-lo e encaminhá-lo para um 
centro autorizado para recolhimento de resíduo de acordo 
com a legislação ambiental e regulamentos vigentes. 
Para o uso de outros métodos, consultar a legislação 
federal e estadual. Deve ser classificado e eliminado 
conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 
10004/2004 e legislação estadual. 

� RESTOS DO PRODUTO: Idem ao produto. Os resíduos 
da incineração devem ser enviados a aterros adequados. 

� EMBALAGEM USADA: Não reutilizar embalagens. 
Segregar e tratar separadamente os diferentes 
componentes da embalagem. Encaminhar as embalagens 
para o centro de recuperação/incineração em instalação 
autorizada, de acordo com a legislação vigente. 

 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

• REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
� TERRESTRE: Produto não enquadrado na portaria em 

vigor sobre transporte de produtos perigosos. 
� HIDROVIÁRIO: Informações válidas para produto classe 

livre. 
� AÉREO: Informações válidas para produto classe livre. 

 
 

15. REGULAMENTAÇÕES 
 

• Portaria 3214 do Ministério do Trabalho NR 15 - Atividades em 
Operações Insalubres e NR 07 - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional / PCMSO. 

• Norma ABNT NBR 14725:2009 
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Legendas: 
� ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
� NR - Norma Regulamentadora 
� EPI - Equipamento de Proteção Individual 

• É recomendado que menores de 18 anos e mulheres grávidas 
não manuseiem o produto. 

• As informações e recomendações constantes desta publicação 
foram pesquisadas ou compiladas de fontes idôneas e 
capacitadas para emiti-las, sendo os limites de sua aplicação 
os mesmos das respectivas fontes. 

• Os dados dessa Ficha referem-se especificamente ao produto 
citado, podendo não ser válido em combinação com outros 
produtos. A ARTECOLA julga não serem informações 
absolutas sobre este produto, com isso, diante do que se 
conhece, subsidia seus funcionários, clientes, para a proteção 
individual e do meio-ambiente. Constitui obrigação do usuário 
utilizar ou determinar que o produto seja utilizado e 
manuseado de maneira segura. 

• Sigla: ACGIH – American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists. 


