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SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa
1.1. Identificação do produto
Nome comercial : Ganchos adesivos
1.2. Identificação da Empresa
ATB Ind. e Com. de Adesivos Ltda.
Rua Marcelino Pinto Teixeira 1.268
06816-000 Embu das Artes - Brasil
T (+ 55) 11 - 4785-6600
sac@tekbond.com - www.tekbond.com

Número de emergência : WGRA - 0800-720-8000 (Em caso de emergência Química - 24 horas)                                                                                                                                                      
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800-0148110

SEÇÃO 2: Identificação de perigos
2.1. Classificação da substância ou mistura
Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2)
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2
2.2. Elementos apropriados de rotulagem
GHS BR rotulagem
Rotulagem não aplicável
  

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação
Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
3.1. Substância
Não aplicável
3.2. Mistura

Nome Identificação do produto %
estireno/acrilonitrilo/butadieno,terpolímero (nº  CAS) 9003-56-9 95

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Medidas gerais de primeiros-socorros : Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Medidas de primeiros-socorros após inalação : Nenhuma intervenção específica é indicada porque o composto não é perigoso por inalação. 

Se exposto a fumos provenientes de superaquecimento ou combustão saia ao ar livre. 
Consulte um médico se necessário.

Medidas de primeiros-socorros após contato 
com a pele

: O composto não é perigoso em contato com a pele. Lavar a pele com água em abundância.

Medidas de primeiros-socorros após contato 
com os olhos

: O material é sólido e não perigoso. Os contatos com os olhos são improváveis de acontecer.

Medidas de primeiros-socorros após ingestão : Nenhuma intervenção específica é necessária porque o produto não é perigoso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sintomas/efeitos em caso de inalação : Nenhuma, em condições normais de uso.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a 
pele

: Nenhuma, em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os 
olhos

: Nenhuma, em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : Nenhuma, em condições normais de uso.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Notas ao médico : Tratar sintomaticamente

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio
5.1. Meios de extinção
Meios de extinção adequados : Pó químico seco, CO2, água pulverizada ou espuma comum.
Meios de extinção inadequados : Jato de água em alta pressão.

mailto:sac@tekbond.com
www.tekbond.com
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5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura
Perigo de incêndio : Nenhum perigo de incêndio.
Perigo de explosão : Não há dados disponíveis.
Reatividade em caso de incêndio : Não há dados disponíveis.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio
Instruções de combate a incêndios : Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entre na 

área de fogo sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória.
Proteção durante o combate a incêndios : Use equipamento de proteção individual recomendado.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento
6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Medidas gerais : Não aplicável: O produto em sua forma maciça não é dispersível.

6.1.1. Para não-socorristas
Equipamento de proteção : Não aplicável.
Procedimentos de emergência : Não aplicável.

6.1.2. Para socorristas
Equipamento de proteção : Não aplicável.
Procedimentos de emergência : Não aplicável.

6.2. Precauções ambientais
Nenhuma informação adicional disponível

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza
Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento
7.1. Precauções para manuseio seguro
Perigos adicionais quando processado : Não se espera que apresente um perigo significante sob condições normais de uso.
Precauções para manuseio seguro : Este produto é considerado um artigo, que não libera ou resulta em exposição a produtos 

químicos perigosos sob condições normais de uso.
Medidas de higiene : Sempre lave as mãos após manusear o produto.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades
Medidas técnicas : Não requer nenhuma medida técnica específica ou particular.
Condições de armazenamento : Mantenha ao abrigo da luz solar.
Produtos incompatíveis : Não há dados disponíveis.
Materiais incompatíveis : Não há dados disponíveis.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual
8.1. Parâmetros de controle

estireno/acrilonitrilo/butadieno,terpolímero (9003-56-9)
EUA ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m³) 3 mg/m³ (Respirable fraction)

8.2. Controles de exposição
Nenhuma informação adicional disponível

8.3. Equipamento de proteção individual
Equipamento de proteção individual : Não aplicável.

Materiais para roupas de proteção : Não aplicável.
Proteção para as mãos : Não aplicável.
Proteção para os olhos : Não aplicável.
Proteção para a pele e o corpo : Não aplicável.
Proteção respiratória : Nenhuma proteção respiratória é necessária em condições normais.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas
Estado físico : Sólido

 

Cor : Branco
 

Odor : Não disponível
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Limiar de odor : Não disponível
 

pH : Não disponível
 

Ponto de fusão : Não disponível
 

Ponto de solidificação : Não disponível
 

Ponto de ebulição : Não disponível
 

Ponto de fulgor : Não disponível
 

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) : Não disponível
 

Inflamabilidade (sólido/gás) : Não disponível
 

Limites de explosão : Não disponível
 

Pressão de vapor : Não disponível
 

Densidade relativa do vapor a 20°C : Não disponível
 

Densidade relativa : Não disponível
 

Solubilidade : Não disponível
 

Log Kow : Não disponível
 

Temperatura de auto-ignição : Não disponível
 

Temperatura de decomposição : Não disponível
 

Viscosidade, cinemática : Não disponível
 

Viscosidade, dinâmica : Não disponível
 

9.2. Outras informações
Não disponível

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
Estabilidade química : Estável sob condições normais de uso
Condições a evitar : Água, umidade
Produtos perigosos da decomposição : Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido à temperatura ambiente
Materiais incompatíveis : Não há dados disponíveis
Possibilidade de reações perigosas : Nenhuma, em condições normais de uso
Reatividade : O produto não é reativo sob condições normais de uso, armazenamento e transporte

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda (oral) : Não disponível 
Toxicidade aguda (dérmica) : Não disponível 
Toxicidade aguda (inalação) : Não disponível 

estireno/acrilonitrilo/butadieno,terpolímero (9003-56-9)
DL50 oral, rato > 5010 mg/kg (Rat, Oral)
DL50 dérmica, coelho > 5010 mg/kg (Rabbit, Dermal)

Corrosão/irritação à pele : Não disponível 
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 : Não disponível 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição única

: Não disponível 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição repetida

: Não disponível 

Perigo por aspiração : Não disponível 

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sintomas/efeitos em caso de inalação : Nenhuma, em condições normais de uso.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a 
pele

: Nenhuma, em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os 
olhos

: Nenhuma, em condições normais de uso.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : Nenhuma, em condições normais de uso.
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SEÇÃO 12: Informações ecológicas
12.1. Toxicidade
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo : Não disponível   
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico : Não disponível 

12.2. Persistência e degradabilidade

estireno/acrilonitrilo/butadieno,terpolímero (9003-56-9)
Persistência e degradabilidade Biodegradability in water: no data available.

12.3. Potencial bioacumulativo

estireno/acrilonitrilo/butadieno,terpolímero (9003-56-9)
Potencial bioacumulativo Not bioaccumulative.

12.4. Mobilidade no solo
Nenhuma informação adicional disponível

12.5. Outros efeitos adversos
Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final
Métodos de tratamento de resíduos : Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.
Recomendações de despejo de águas residuais : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.
Recomendações de disposição de 
produtos/embalagens

: Cumprir com os regulamentos aplicáveis para a eliminação dos resíduos sólidos. O descarte 
deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte
14.1 Regulamentações nacionais e internacionais
Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte
14.2 Outras informações
Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações
Regulamentações locais do Brasil : Norma ABNT NBR 14725

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 – Promulga a Convenção nº 170 da OIT, 
relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, 
em 25 de junho de 1990.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26

Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

SEÇÃO 16: Outras informações
Fontes de dados : Classificação de acordo com a Regulamento sobre Classificação, Rotulagem e Embalagem de 

Substâncias e Misturas (SEA)  publicado no Jornal Oficial com o número 28848 a 11 de 
Dezembro de 2013. REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E 
DO CONSELHO de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem 
de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera 
o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.
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Abreviaturas e acrônimos : ADN - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via 
Fluvial
ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por 
Estrada
CE50 - Concentração efetiva média
CL50 - Concentração Letal Média
CLP - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem
ETA - Estimativa de Toxicidade Aguda
IARC - Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LOAEL - Nível mínimo com efeitos adversos observáveis
NOAEL - Nível sem efeitos adversos observáveis
OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
REACH - Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e 
Restrição de Produtos Químicos
TLM - Limite Médio de Tolerância
STP - Estação de tratamento de esgoto
SDS - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
RID - Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas
PNEC - Previsão de Concentração Sem Efeitos
NOAEC - Concentração sem efeitos adversos observáveis
NOEC - Concentração sem efeitos observáveis

FISPQ Brasil

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, 
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.


