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1. Identificação do Produto e da empresa 
 
Nome do Produto: Massa Sabbiato 

Empresa: Tintas da Terra Industria e Comércio LTDA 

Endereço: Av. Marquês de São Vicente 1612 – Barra Funda – São Paulo – SP. 
Telefone para emergência: (11) 21973151 

e-mail: terracor@terracor.com.br 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
2. Identificação de perigos 
 
Elementos de rotulagem do GHS 
 

Pictograma: 

 
 

 
 

 

 
Palavra de advertência: Atenção 

 
Frases de perigo:  H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele. 

H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. 
 

Frases de precaução:  P102 – Mantenha fora do alcance de crianças. 

    P273 – Evite liberação para o meio ambiente. 
 

Prevenção:   P261 – Evite inalar o vapor. 
    P271 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 

P280 – Use luvas de proteção. 

 
Indicações: P302+P352 – Se entrar em contato com a pele lavar com água e sabão em abundância.  

P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
 

Disposição: P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentações locais. 
 

    

    

    

    

  

! 
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3. Composição e informações sobre ingredientes 

 

 
Mistura 

 
Nome do ingrediente        % Número de registro CAS 

1-Fenóxi-2-Propanol        0 - <1  770-35-4 
Dióxido de titânio        2 - <3  13463-67-7 

Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona[número CE 247-500-7]  0 - <1  55965-84-9 

 e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona[número CE 220-239-6] 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
4. Medidas de primeiros socorros 
  

Inalação: Transferir a vitima para local ventilado, procurar atendimento médico. 
Contato com a pele: Lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar 

irritação. 
Contato com os olhos: Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos. Procurar um oftalmologista. 

Ingestão:   Não induzir ao vômito. Procurar atendimento médico. 
 

 

 

55..  Medidas de combate a incêndio 
 

Meios de extinção  
apropriados:   Usar um agente extintor para fogo das áreas ao redor. 

 
Meios de extinção 

Inadequados:   Nenhum conhecido. 
 

Perigos específicos: Em caso de incêndio a embalagem irá derreter e sua queima poderá liberar gases tóxicos 

durante a queima. 
 

Medidas de proteção: Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada, resfriar os recipientes 
com água em abundância. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência 

 

Para pessoal que não 
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faz parte dos serviços  

de emergência: Nenhuma ação deverá ser tomada quando houver risco pessoal, evitar contato com a 
pele e os olhos, não caminhar sobre o material derramado, evacuar a área. 

Para o pessoal do serviço  

de emergência: Utilizar equipamento de proteção pessoal, tais como luvas e óculos. Consulte as 
informações dadas em “Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência”. 

 
Precauções ao  

meio ambiente: Isolar a área, interromper o vazamento. Não permitir escoamento para rede de esgoto, 
cursos d’água ou solo. Contatar autoridades competentes de acordo com a legislação 

local. 

Métodos e materiais 
para contenção  

e limpeza: Interromper o vazamento, recolher o produto derramado com material absorvente não 
inflamável (areia, vermiculita) transferir para um recipiente para que seja eliminado de 

acordo com a legislação loca. A limpeza do local pode ser feita com água. 

  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Manuseio e armazenamento 
 

Manuseio 

Medidas de proteção: Utilizar equipamento de proteção individual (seção 8), Evitar contato com a pele, não 
permitir contato com os olhos, não ingerir. Assegurar que o ambiente seja ventilado. 

 
Recomendações gerais: Não comer, beber ou fumar no ambiente onde o material está sendo utilizado, lavar as 

mãos após utilização do produto, remova a roupa e os equipamentos de proteção 

contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação. 
 

Armazenamento 
 

Armazenar no recipiente original, em local fechado, fresco, ventilado e protegido da luz, distante de alimentos e bebidas, 
após aberta a embalagem deve ser fechada e mantida na posição vertical para evitar derramamento. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

8. Controle de exposição e proteção individual. 
 
Parâmetros de controle 

 

Limites de exposição ocupacional 
 

Dióxido de titânio    TWA: 10mg/m³ 8 horas 
 

Medidas de controle 
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de engenharia: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposiçãodos trabalhadores aos 

contaminantes do ar.  
  

Medidas de controle de engenharia: Utilizar ventilação nos locais de trabalho. 

Controle de exposição  
ambiental: As emissões dos equipamentos de ventilação ou processo de trabalho devem ser 

verificados para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do 
meio ambiente. 

 
 

Medidas de proteção pessoal 

 
Proteção respiratória:  Máscara com filtro. 

Proteção das mãos:   Somente será necessária se houver histórico alérgico do colaborador. 
Proteção dos olhos:   Óculos de proteção somente quando houver risco de respingo (pintura de tetos). 

Proteção pele e corpo: Vestuário de trabalho 

Precauções especiais:  De acordo com as condições de trabalho. 
 

Medidas de Higiene: Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava olhos. Manter limpo o 
local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Antes 

dos intervalos e após trabalho, lavar as mãos com água e sabão. 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:   Liquido. 

Forma:    Pastoso. 
Cor:    Branca. 

Odor:     Característico. 
pH:    8.0 – 9.0. 

Ponto de ebulição inicial 

e faixa de temperatura 
de ebulição:   Não disponível. 

Ponto de fusão:  Não disponível. 
Ponto de fulgor:  Não aplicável. 

Taxa de evaporação:  Não disponível. 

Inflamabilidade  
(sólido; gás):   Não disponível 

Limites de explosividade 
(inflamabilidade) inferior e  

Superior:   Não disponível. 

Pressão de vapor:  Não disponível. 
Densidade de vapor:  Não disponível. 

Densidade relativa:  1.50 – 1.65 g/cm³ 
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Solubilidade:    Solúvel em água. 

Coeficiente de partição – n- 
octanol/água:   não disponível. 

Temperatura de  

autoignição:   não disponível. 
Temperatura de  

decomposição:  não disponível. 
Viscosidade:   230 cps. 

Densidade:   1.50 – 1.65 g/cm³ 
Solubilidade:    Produto miscível em água. 

  

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Estabilidade e reatividade 
 

Reatividade:   Produto não reativo. 
 

Estabilidade química:  Produto estável quando armazenado de acordo com as orientações. 
 

Reações perigosas:  Não ocorrerão reações perigosas em condições normais. 

 
Condições a evitar:  Temperaturas elevadas. 

 
Materiais incompatíveis: Não há dados específicos. 

 

Produtos perigosos da 
decomposição:  Em condições normais de armazenamento não deve formar produtos perigosos. 

 
 

 

1111..  Informações toxicológicas 

 
Toxicidade aguda:  O produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente 
 

Irritação/ Corrosão:  Poderá ocorrer irritação na pele quando exposto por um longo período. 

 
Sensibilidade respiratória 

ou á pele:   Não disponível. 
 

Mutagenicidade em 

células germinativas:  Não disponível. 
 

Carcinogenicidade:  Não disponível. 
 

Toxidade a reprodução: Não disponível. 
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Perigo por aspiração:  Não disponível; 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

12. Informações ecológicas 

 
Toxidade:   Não disponível. 
Persistência/degrabilidade: Não disponível. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade do solo:  Não disponível. 
 
Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Considerações sobre destinação final 
 
Métodos recomendados 

Para destinação final: Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma firma autorizada de 
controle de lixo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, 

a menos que estejam totalmente compatíveis com requisitos das autoridades locais. A 
incineração ou aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for 

viável. 
 
Embalagem usada: As embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e descartadas em 

conformidade com as regulamentações locais. 
 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14. Informações sobre transporte 
 
Transporte Terrestre 
 

Rodoviário:   Produto não perigoso segundo critérios da regulamentação de transporte. 
 

Ferroviário:   Produto não perigoso segundo critérios da regulamentação de transporte. 

 
Transporte Fluvial  Produto não perigoso segundo critérios da regulamentação de transporte. 

 
Transporte Marítimo (IMDG) Produto não perigoso segundo critérios da regulamentação de transporte. 

Sea Transport(IMDG) Not classifield as a dangerous good under transport regulations. 

 
Transporte Aéreo  Produto não perigoso segundo critérios da regulamentação de transporte. 
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 (IATA/ICAO)   
Air Transport   Not classifield as a dangerous good under transport regulations. 
(IATA/ICAO) 
 

  

________________________________________________________________________________________________________ 

15. Informações sobre regulamentações 
 
Norma ABNT NBR 14725-4:2014 vigente 
 

 

 

1166..  Outras informações 

 
 

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químicos foram obtidas a 
partir de FISQP das matérias primas utilizadas. O consumidor deste produto é responsável pela observação 

das normas existentes. Para questionamentos sobre o conteúdo desta Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos entrar em contato com Serviço de atendimento TERRACOR 0800-550026 

 


