
 
 

Vias de exposição 
 

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: SELADOR ACRILICO PIGMENTADO
 
Empresa: FORTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Endereço: Rodovia 4º Anel Viário, 
Bairro: Distrito Industrial III 
Cidade: Maracanaú   
Telefone: (85) 3463-4646  
E-mail : fortex@tintasfortex.com.br
 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo do Produto: Preparado 
Natureza Química:Água,Resina Acrílica,Cargas Minerais I
Aditivos. 
 
INGREDIENTES QUE COLABORAM PARA O PERIGO 
 

 

 Amônia 
CAS: 1336-21-6 
Faixa de Concentração (%): 0,1 
Símbolo de Perigo: C Xn 
Frases R: 34 - 50 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Amônia 
CAS: 1336-21-6 
Faixa de Concentração (%): 0,1 
Símbolo de Perigo: C Xn 
Frases R: 34 - 50 
 

 

  

 

A exposição pode ocorrer por inalação, contato 
com a pele ou olhos, dependendo das condições 
de uso. Para minimizar a exposição 
recomendações para uso adequado de ventilação 
e uso de equipamento de proteção individual.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

FORTEX Ficha de Segurança
 

Nome do Produto:SELADOR ACRILICO 
PIGMENTADO

 
Data de Revisão: 15

SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 

Empresa: FORTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 
Rodovia 4º Anel Viário, Nº 1515 – Km 9,5. 

 Estado: Ceará 
 Fax: (85) 3463-4647 

fortex@tintasfortex.com.br Site: www.tintasfortex.com.br 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Química:Água,Resina Acrílica,Cargas Minerais Inertes,Coalescentes,Microbicidas e 

INGREDIENTES QUE COLABORAM PARA O PERIGO  

 

Faixa de Concentração (%): 0,1 – 1,0 

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Faixa de Concentração (%): 0,1 – 1,0 

A exposição pode ocorrer por inalação, contato 
com a pele ou olhos, dependendo das condições 
de uso. Para minimizar a exposição siga as 
recomendações para uso adequado de ventilação 
e uso de equipamento de proteção individual. 

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

FORTEX Ficha de Segurança 

Nome do Produto:SELADOR ACRILICO 
PIGMENTADO 

Data de Revisão: 15/08/2013 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

,Coalescentes,Microbicidas e 



  

 
Inalação 

Havendo inalação, retire a pessoa do local e transfira a para ambiente com 
ventilação natural. Mantenha a pessoa aquecida e calma. Consultar um médico. 
 

 

 
Pele 

Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão neutro em abundancia. 
Remova a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-la. No caso de irritação 
e outros sintomas, encaminhar para o médico. 

 
Olhos 

Em caso de contato com os olhos, as lentes de contato devem ser removidas. 
Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, 
ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico. 

 
Ingestão 

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a 
vítima em repouso. Não provocar vômitos. 

Indicações 
gerais 

Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. 
Nunca administrar nada por via oral a pessoas inconscientes. 

Suporte ao 
Médico 

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica. Fone 85 0800.014.8110, 
atendimento 24 horas. 

 
Efeitos à exposição prolongada  

 

 
Irritação dos olhos, pele e sistema respiratório. 
Exposições extremas podem resultar em perda de 
consciência e acidente letal  

 

Sinais e sintomas de uma 
exposição prolongada 

As indicações de uma exposição muito prolongada aos 
vapores do produto são: dor de cabeça, vertigem, 
náusea e perda da coordenação motora. Sensações de 
coceira, vermelhidão ou queimação, podem indicar uma 
exposição excessiva dos olhos ou pele. 

Condições médicas agravadas 
pela exposição 

Nenhuma normalmente reconhecida. 

Informações toxicológicas Vide seção 11 

 
PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: Evitar que atinja a pele e os olhos. Não inalar vapores. 
 
Precauções ao meio ambiente: Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em 
caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as 
autoridades competentes de acordo com a legislação local. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio: 
- Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. 
- Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. 
- Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. 
- Evitar contato com a pele e os olhos. 
- Manusear o produto em local fresco e arejado. 
- Não reutilizar a embalagem. 
 
Armazenamento: 
- Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, distante do calor, fontes de 
ignição, alimentos e agentes oxidantes. 
- Manter os recipientes sempre secos e bem fechados. 
- Manter os produtos afastados de crianças e animais. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Controle de Exposição 
 
Limites de exposição: Não especificado pela legislação brasileira. Recomenda-se que,no 
trabalho com o produto,sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes tóxicos, 
como e amônia, que devem ser monitorados segundo a Norma RegulamentadoraN° 15 do 
Ministério do Trabalho. 
 
Equipamentos de Proteção Individual 
- Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos ou máscara de pó. 
- Luvas de borracha resistentes a produtos químicos. 
- Óculos de segurança para produtos químicos. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado Físico: LIQUÍDO 
Cor: Branca  
Odor: Característico 
pH: 8,50 – 9,50 
Ponto de Ebulição: Não aplicável 
Ponto de Fulgor: Não aplicável 
Limites de explosividade: Não aplicável. 
Densidade: 1,19-1,21 (g/cm3) 
Solubilidade: Miscível em água. 
 

Métodos de limpeza: Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não 
inflamáveis (exemplo: areia, terra, argila) e recolhê-lo para um recipiente adequado para 
posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, 
e evitar a utilização de solventes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade: Produto Estável. 
Condições a evitar: Altas Temperaturas e Fontes de Ignição. 
Incompatibilidade: Com Materiais Oxidantes. 
Produtos de risco da decomposição: Pode liberar Gases Tóxicos durante a queima. 
 

11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Contato com a pele: Baixa Toxicidade. 
Ingestão: Baixa Toxicidade. 
Efeitos locais (olhos): : Não há dados disponíveis por se tratar de uma mistura 
 
Sensibilização Dérmica: : Não há dados disponíveis por se tratar de uma mistura 

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos Ambientais, Comportamento e Impactos do Produto 
 
Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos 
ambientais locais. 
Persistência / Degradabilidade:Não totalmente degradável. 
Impacto Ambiental: Miscível em água. 
Toxidade em peixe:CL50 - 96hs = > 100,0 mg/L - Produto classificado como não poluente 
marinho, (informação com base em produtos similares (base água). 
 

13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Produto: Co-processamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a 
legislação local vigente. 
Restos de Produto: Os resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, 
conforme legislação local vigente. 
Embalagem Usada:A embalagem não deve ser reutilizada. 

14.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Transporte Terrestre: Produto classificado como não perigoso segundo os critérios da 
regulamentação de transporte. 
Transporte Marítimo: Produto classificado como não perigoso segundo os critérios da 
regulamentação de transporte. 



 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

- As informações contidas nesta ficha estão baseadas nos conhecimentos e legislação atuais. 
- O produto só deve ser utilizado seguindo indicações mencionadas em sua embalagem. 
- Como as condições específicas de utilização do produto estão fora do controle do 
fornecedor, o usuário é responsável por garantir que as legislações locais sejam seguidas. 
- A Fortex Indústria Química LTDA, com os fatos desta ficha, não pretendem estabelecer 
informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com 
informações os clientes, para sua proteção individual, manutenção da continuidade 
operacional e preservação do meio ambiente. 
 
Legenda: 
       R20/22 – Nocivo por inalação e por ingestão.  

                 R34 – Provoca Queimaduras.  
                 R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
                 Xn – Nocivo.  
.  
                  C – Corrosivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: FORTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 
Endereço: Rodovia 4º Anel Viário, Nº 1515 – Km 9,5. 
Bairro: Distrito Industrial III 
Cidade: Maracanaú    Estado: Ceará 
Telefone: (85) 3463-4646   Fax: (85) 3463-4647 
E-mail : fortex@tintasfortex.com.br Site: www.tintasfortex.com.br 
 
 


