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SEÇÃO I - Identificação do Produto Químico e da Empresa 

 
Nome do produto:  DENVERNIZ ANTIPICHAÇÃO 
Nome da empresa:  Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda. 
    Rua: Ver. João Batista Fitipaldi, 500 - Vl. Maluf 
    Suzano - SP 
    CEP: 08685-000 
Telefone:    (11) 4741-6000 
E-mail:    denver@denverimper.com.br 
Web site:    www.denverimper.com.br 
 

SEÇÃO II - Composição e Informações Sobre os Ingredientes 

 
Preparado: 
Este produto químico é um preparado a base de solventes orgânicos. 
 
Natureza química: 
 

Ingredientes Perigosos C.A.S n.°. Classificação Frases R 
    

Polímero de Uretano 28182-81-2 Xi 43 

 

SEÇÃO III - Identificação dos Perigos 

 
Perigos mais importantes: 
Produto nocivo, produto inflamável. 
   
Efeitos do produto: 
Irritante para pele e olhos no caso de contato. 
 
Efeitos adversos à saúde humana 
 

Inalação: 
Nocivo por inalação. Pode causar depressão do sistema nervoso. 

 
Olhos: 
Quando os vapores entram em contato pode causar irritação na córnea. 

 
Pele: 
Causa sensibilização em contato com a pele. 

 
Ingestão: 
Se ingerido, pode provocar irritação do aparelho digestivo. 
 

Efeitos ambientais: 
O produto não é facilmente degradável. Por se insolúvel na água, deve-se evitar a penetração 
no solo, cursos d’água e águas residuais. 
 

mailto:denver@denverimper.com.br
http://www.denverimper.com.br/
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Efeitos físico-químicos: 
Produto inflamável quando exposto à chama, calor ou faísca. 
 
Perigos específicos: 
Reações exotermicas com aminas e álcoois, reage com a água liberando CO2, em recipientes 
fechados com aumento de pressão: perigo de ruptura Violenta.  
 
Principais sintomas: 
Cefaleia, náuseas e irritação do aparelho respiratório. 
 
Classificação do produto químico: 
Líquido inflamável. Classe 3 Conforme Resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004. 
 
Visão geral de emergências: 
S2 - Manter fora do alcance das crianças. 
S15/16 – Manter afastado das fontes de calor e ignição. 
Não fumar. 
 

SEÇÃO IV - Medidas de Primeiros Socorros 

 
Inalação: 
Trazer a vítima para local aberto expondo ao ar fresco. Se a respiração for irregular ou parar, 
aplicar técnica de respiração assistida. 
 
Contato com a pele: 
Remover roupas contaminadas, retirar o produto com polietilenoglicol. Lavar em seguida com 
sabão e água em abundância. Procurar atendimento médico. 
  
Contato com os olhos: 
Se a vítima estiver usando lentes; removê-las. Lavar cuidadosamente com muita água por 15 
minutos com pálpebra invertida; verificar o movimento dos olhos em todas as direções. Se a 
vitima não tolerar a luz direta, vedar o olho. Procurar assistência médica. 
 
Ingestão: 
Não induzir ao vômito. Manter a pessoa em repouso e procurar atendimento médico. 
 
Quais ações devem ser evitadas: 
Nunca faça uma pessoa inconsciente vomitar ou ingerir líquidos. Se a pessoa inconsciente 
vomitar, vire sua cabeça para o lado evitando aspiração. 
 
Descrição breve dos principais sintomas e efeitos: Irritação da pele e irritação dos olhos, 
nariz e garganta em caso de contato com vapores.  
 
Notas para o médico: 
Tratamento sintomático local. Se necessário contatar o Centro de Toxicologia CEATOX – 0800 
- 148110 
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SEÇÃO V - Medidas de Combate a Incêndio 

 
Meios de extinção: 
Pó químico seco, Dióxido de Carbono, Espuma Química e Água em forma de spray. 
 
Perigos específicos: 
Liberação de monóxido de carbono. A combustão destes resultará em fumaça densa e escura. 
A exposição aos produtos da decomposição pode causar riscos à saúde. Equipamento de 
respiração apropriado pode ser necessário. Recipientes fechados expostos ao fogo devem ser 
resfriado com água. Evitar que a água gerada por combate a incêndio atinja os sistemas de 
drenagem ou cursos de água. 
 
Equipamentos de proteção no combate a incêndios: 
Utilize equipamentos de proteção respiratória autônoma no combate ao fogo. 
  
Meios de extinção não apropriados: 
Jatos d’água. 
 

SEÇÃO VI - Medidas de Controle para Derramamento e Vazamento 

 
Precauções pessoais 
 
Remoção de fontes de ignição: 
Aterrar os equipamentos quando do manuseio do produto. Isolar e sinalizar o local. Tomar 
medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Isolar a área do vazamento. 
 
Controle de poeira: 
Não aplicável por se tratar de um produto líquido. 
 
Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: 
Proteção respiratória autônoma ou somente em curto prazo, filtro de combinação A2-P2. No 
caso de hipersensibilidade das vias respiratórias, desaconselha-se trabalhar com o produto. 
Usar óculos de segurança ou máscara facial panorâmica, luvas de PVC ou borracha. Despir-se 
da roupa suja e molhada. Guardar a roupa de trabalho separadamente da roupa comum. Lavar 
as mãos antes das pausas e no fim do expediente. 
 
Precauções ao meio ambiente: 
Impedir penetração em cursos d’água e redes de esgoto. 
 
Métodos de limpeza: 
 

Disposição:  
Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente. 
 
Recuperação: 
Conter e recolher derrames com materiais absorventes não combustíveis, como por 
exemplo, areia, terra, vermiculita, terra diatomácea e armazenar em recipiente para 
descarte de acordo com a legislação local. 
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Neutralização:  
Limpar preferencialmente, com um detergente. 
 
Prevenção dos perigos secundários: 
Embalagens não devem ser utilizadas. As embalagens devem ser eliminadas 
adequadamente. Se o derramamento ocorre em ambientes fechados, deve-se promover a 
exaustão e ventilação. Monitorar presença de vapores. 

 

SEÇÃO VII - Manuseio e Armazenamento 

 
Manuseio 
 
 Medidas técnicas: 
 Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. 
 
 Precaução para manuseio seguro: 

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicado. 
 Utilizar ferramentas que não produzam faíscas. 
 Nunca usar pressão para esvaziar o recipiente. 
 
 Orientações para manuseio seguro: 

Manusear o produto em local ventilado, fresco e arejado. 
 Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. 
 Manipular e abrir o recipiente com cuidado. 
 Utilizar sistema de aterramento ao transferir o produto de uma embalagem para outra. Os 

operadores devem utilizar calçados e roupas antiestéticas e os pisos devem ser de 
material condutivo.  

 
Armazenamento 
 
 Medidas técnicas apropriadas: 
 Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe de fontes de calor e 

ignição, alimentos e agentes oxidantes. Manter os recipientes secos e bem vedados. 
Evitar aquecimento superior a 50ºC. 

 
 Condições de armazenamento 
 
 Adequadas: 
 Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas, em recipientes originais e fechadas. 
 
 A evitar: 
 Locais úmidos e descobertos, fontes de ignição, faíscas e calor. Não fumar na área. 
 
Produtos e materiais incompatíveis: 
Armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis ou tóxicos, substâncias 
oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais 
radioativos. 
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Materiais seguros para embalagens: 
 
 Recomendadas: 
 Recipientes metálicos com tampa. 
 
 Inadequadas: 
 Recipientes plásticos e sem tampa. 
 
Temperatura de armazenamento: 
Entre 5 e 30ºC.  
 

SEÇÃO VIII - Controle de Exposição e Proteção Individual 

 
Medidas de controle de engenharia: 
Monitoramento periódico de concentração dos vapores nas áreas de sua utilização. Utilizar 
ventilação/exaustão nos locais de trabalho mantendo concentração de vapores a baixo dos L.T. 
(Limites de Tolerância) recomendados. 
 
Parâmetros de controle específicos: 
O comitê Europeu das Associações de Fabricantes de Tintas, de Tintas de imprensa e de 
Tintas de Arte (CEPE), comunica a seguinte informação sobre tintas que contem isocianatos. 
As tintas contendo isocianatos podem provocar uma irritação das mucosas, em particular das 
vias respiratórias e desencadear reações de hipersensibilidade. 
Em caso de inalação de vapores ou aerossóis, há período de sensibilização. 
Durante a manipulação deste tipo de tintas, é necessário ter precauções idênticas às previstas 
para as tintas de solventes e em particular, para os aerossóis e vapores que não devem ser 
inalados. As pessoas alérgicas, asmáticas ou sujeitas a infeções das vias respiratórias não 
devem fazer qualquer trabalho que as coloque em relação com tintas contendo isocianatos. 
 
Limites de exposição ocupacional: 
CAS Nr  Nomes    STEL    TWA   
1330 – 20 – 7  Xileno    150 ppm  100 ppm 
108 – 10 – 1   Metil isobutil cetona  75 ppm    50 ppm 
 
Carcinogenicidade: 
Xileno: IARC: 3  EPA D: l   TLV – A4. 
Metil isobutil cetona : Não classificável como carcinogênico para humanos. 
 
Procedimentos recomendados para monitoramento: 
Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais, Norma Regulamentadora N.º15 do 
Ministério do Trabalho, Normas de Higiene do Trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos 
NIOSH, ou procedimentos ACGIH. 
 
Equipamento de Proteção Individual 
 
 Proteção aos olhos: 
 Máscara facial panorâmica, óculos de segurança para produtos químicos. 
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 Proteção da pele e do corpo: 
Avental de PVC, botas de segurança ou outros de acordo com condições de trabalho. 

 
 Proteção respiratória: 

Recomenda-se utilizar máscara de ar fresco ou para trabalhos de curta duração, filtro de 
combinação A2-P2. 
 
Proteção das mãos: 
Luvas de PVC, látex ou borracha. 

 
Medidas de higiene: 
Em caso de emergência utilizar ducha e lava-olhos. 
Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber, ou guardar 
alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos nos intervalos para as refeições e final de 
trabalho com o produto. Retirar imediatamente roupas sujas e molhadas. 
 

SEÇÃO IX - Propriedades Fisico-Químicas 

 
Aparência:                                             Líquido turvo 
Estado físico:         Líquido 
Odor:                                                      Característico 
Ponto de fugor:                                     > 24°C 
Limite de explosividade superior/inferior: 
Formula molecular:        N.A. 
pH:            N.A., preparado base solvente 
Flash Point:         Não determinado 
Peso especifico:        > 0,89 g/cm³ a 25ºC 

Solubilidade em água:        Insolúvel 
Solubilidade (outros):       Solventes orgânicos: Solúvel 
 

SEÇÃO X - Estabilidade e Reatividade 
 

Instabilidade: 
Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenamento e 
manipulação adequada. 
 

Reações perigosas: 
Reações exotérmicas com liberação de CO2, durante a combustão do produto. 
 

Condições a evitar: 
Temperatura elevada. 
Fontes de calor e ignição. 
 

Materiais ou substâncias incompatíveis: 
Oxidantes fortes e oxigênio concentrado. 
 
Produtos perigosos de decomposição: 
Produz gases nocivos como monóxido de carbono, dióxido de Carbono e óxido de nitrogênio. 
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SEÇÃO XI - Informações Toxicológicas 
 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:  
As análises de toxicidade aguda e subcrônicas abaixo foram efetuadas no Polímero Uretano. 
 
Efeitos potenciais sobre a saúde: 
Não especificado pela legislação brasileira. 
 

Toxidade aguda: 
Xileno / Mibk  
A exposição aos vapores dos componentes solventes em concentrações excessivas ao 
estabelecido como Limite de Exposição Ocupacional pode resultar em efeitos adversos à 
saúde, como irritação da membrana da mucosa e do sistema respiratório e efeitos adversos 
sobre os rins, fígado e sistema nervoso central. Sintomas e sinais incluem dores de cabeça, 
perturbação, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e em casos extremos, perda da 
consciência. 
 

Efeitos locais: 
Irritação da pele, olhos e sistema respiratório. Se ingerido, pode causar dor abdominal, 
sonolência, náuseas, vômitos e diarreia. 
 

Sensibilidade: 
Contatos repetidos ou prolongados com o produto podem causar redução na oleosidade 
natural da pele, resultando em dermatites de contato não alérgico Pode causar irritação. 
 
Toxidade crônica: 
Não disponível 
 
Efeitos toxicológicos sinergéticos: 
Não disponível  
 
Efeitos específicos: 
Não disponível. 
 
Substâncias que causam efeitos aditivos: 
Não disponível. 
 
Substâncias que causam efeito de potenciação: 
Não disponível. 
 

SEÇÃO XII - Informações Ecológicas 
 

Efeitos ambientais, comportamentos e impacto do produto: 
 

Mobilidade: 
O produto não é solúvel em água, mas por ser líquido pode penetrar em curdos d’água e solo. 
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Resistência á degradação: 
Produto não totalmente degradável. 
 
Bioacululação: 
Não disponível.  
 
Comportamento esperado: 
Baixa toxicidade. 
 

Impacto ambiental: 
Por ser insolúvel o produto permanece na água podendo afetar o ecossistema. 
 
Ecotoxicidade: Não há estudos sobre a toxicidade deste produto. 
 

SEÇÃO XIII - Considerações Sobre Tratamento e Disposição 

 
Produto: 
O produto deve ser descartado conforme legislação local. Não descartar o produto em esgotos, 
rios, lagos, mananciais, ruas ou terrenos baldios. 
 
Restos de produtos: 
Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local 
vigente. Não descartar o produto em esgotos, rios, lagos, mananciais, ruas ou terrenos baldios. 
 
Embalagem usada: 
A embalagem não deve ser reutilizada. Recipientes vazios devem ser descartados conforme 
legislação local vigente, Não descartar o produto em esgotos, rios, lagos, mananciais, ruas ou 
terrenos baldios. A embalagem é reciclável. 
 

SEÇÃO XIV - Informações Sobre Transporte 

 
Regulamentações nacionais e internacionais: 
 
Terrestres: 
 ONU       1993 
 Classe de risco     3 
 Número de risco    30 
 Grupo de embalagem   II 

Nome apropriado para embarque ? 
 
Marítimo: 
 IMDG/ONU     1993 
 Classe de risco     3 
 Número de risco    30 
 Grupo de Embalagem   ? 
 EmS       F-A, S-B 
 MFAG       

Nome apropriado para embarque II 
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Aéreo: 
 ONU/ID      1993 
 Classe de risco     3 
 Número de risco    30 
 Grupo de embalagem   II 

Nota embalagem                                309 P/310C 
Nome apropriado para embarque ?    

 

SEÇÃO XV - Regulamentações 

 
Classificação brasileira: 
Não especificado pela legislação brasileira. 
 
Outras classificações: 
Líquido altamente inflamável. 
 

SEÇÃO XVI - Outras Informações 

 
Glossário: 
 
  FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
 N.A:  Não Aplicável 
 N.D:  Não Disponível  
 N.C:  Não Classificado 
 C.A.S: Chemical Abstract Service 

TLV:         Tershold Limit Value - ACGIH 
 NIOSH: National Institute for Ocupational Safety and Health 

STEL:       Short-term exposure limit 
 TWA: Time-Weighted Average 
 IDLH: Immediately Dangerous for Life and Health 
 
Para sua proteção: 
As informações aqui contidas, baseiam-se no atual nível de nossos conhecimentos e não 
constituem uma confirmação de suas características. O consumidor de nosso produto é 
responsável pela observação das leis e regulamentações existentes em todas as esferas. 
 
 
Referências: 
1. Pró-Química - Abiquim - Manual para Atendimento de Emergências com Produtos Perigosos. 
2. Portaria nº. 3214 - Norma Regulamentadora NR’s. 
3. Portaria nº. 204 de 20/05/1997. 
4. Modelo de acordo com a NBR 14725. 
 
Observação: Esta FISPQ atende a Norma ISO 11014-1 – proposto pela indústria 
automobilística. 
 


