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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

Nome do Produto: Textura Silk 

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 
Fax: (11) 2197-3150 

e-mail: terracor@terracor.com.br 

________________________________________________________________________________________________________  
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Tipo de produto: Preparado. 
Natureza química: Textura base água 

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 
 

Nome Químico Nº CAS Concentração 

Resina Acrílica Estirenada Não disponível 15 - 20 

Derivados de Isotiazolonas Não disponível 0,2 – 0,5 

Carbonato de Cálcio Natural Não disponível 30 – 35 

Éter Fenílico do Propilenoglicol 000770-35-4 0,2 – 0,5 

   

________________________________________________________________________________________________________  
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Perigos mais importantes: Não há riscos de fogo ou explosão, manter fora do alcance de 

crianças e animais. 
 

Efeitos do Produto: 

Adversos à saúde humana 
Ingestão: ingestão de pequenas quantidades pode causar irritação. Ingestão de grandes 

quantidades pode causar intoxicação. 
Contato com os olhos: pode causar irritação. 

Pele: pode causar em pessoas alérgicas irritação cutânea. 
Inalação: pode causar dores de cabeça 

 

Efeitos ambientais: pode afetar o ecossistema. 
 

Perigo Físico Químicos: não apresenta problemas 

________________________________________________________________________________________________________  
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
  

Inalação: Tratamento sintomático, se necessário procurar atendimento médico. 
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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. 
 

Proteção do prestador primeiros - socorros :  Em todos os casos, procurar atendimento 
médico. 

 

Notas para o Médico: Tratamento sintomático. 

________________________________________________________________________________________________________

55..  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico seco, CO2 (Dióxido de Carbono) ou 
água. 

Perigos específicos: Pode liberar gases tóxicos durante a queima. 
Proteção dos bombeiros: Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada. 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU 
VAZAMENTO 
 
Precauções pessoais 

Remoção de fontes de ignição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Remover ou 
desativar possíveis fontes de ignição 

Controle de poeira: não aplicável 
Prevenção da Inalação e do contato coma pele, mucosa e olhos: Utilizar os Equipamentos 

de Proteção Individual 
 

Medidas de proteção ao meio ambiente: Isolar a área, interromper o vazamento. Não 

permitir escoamento para rede de esgoto, cursos d’água ou solo 
 

Procedimento de limpeza/ recolhimento: Recolher mecanicamente e acondicionar em 
embalagens plásticas, destinar de acordo com a legislação local vigente. 

 

Método de limpeza: A limpeza do local pode ser feita com água. 

________________________________________________________________________________________________________ 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Manuseio 

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual 

indicados na seção 8 
Precauções: Mantenha o ambiente ventilado durante o manuseio, aplicação e secagem. Manter 

as embalagens longe de fontes de calor. Não comer ou beber na área de aplicação do produto. 
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Orientações para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o 
produto em local fresco e arejado. Não comer ou beber na área de manuseio do produto. 

 

Armazenamento 
Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em lugar seco, fresco e ventilado, seguir 

informações da embalagem sobre empilhamento, manter a embalagem fechada. 
Condições de armazenamento adequadas: Locais fechados, frescos, secos e ventilados. 

Condições de armazenamento a evitar: locais úmidos, descobertos. 
Produtos e materiais incompatíveis: substâncias oxidantes, corrosivas, materiais de 

combustão espontânea. 

Embalagens recomendadas: barricas de papelão com saco plástico internamente, recipientes 
plásticos, latas com revestimento interno de verniz. 

________________________________________________________________________________________________________ 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 

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

Limite de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira. 
Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou 

internacionais. Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do 
trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH. 

 
Equipamentos de proteção individual 

Proteção respiratória: Máscara com filtro. 

Proteção das mãos: Luvas de borracha Látex/Neoprene. 
Proteção dos olhos: Óculos de proteção. 

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 

Aspecto:    Pastoso 

Cor:    Branca 
Odor:     Odor Característico 

pH:    8.0 – 9.0 (sem diluições) 
Ponto de fulgor:  Não determinado 

Limite de explosividade: Não se aplica 

Densidade:   1.50 – 1.65 g/cm³ 
Solubilidade:    Produto miscível em água. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Instabilidade: O produto é estável em condições recomendadas de armazenamento. 
Reações perigosas: Não aplicável. 

Condições a evitar: Temperaturas elevadas 

Produtos perigosos da decomposição: não aplicável 

________________________________________________________________________________________________________

1111..  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade aguda: O produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente 
Efeitos locais: Pode causar irritação. 

________________________________________________________________________________________________________ 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais 

________________________________________________________________________________________________________ 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a 
legislação local vigente. 

Restos de produtos: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo 
com a legislação local vigente. 

Embalagem usada: Devem ser eliminadas adequadamente. 

________________________________________________________________________________________________________ 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Produto não classificado pela ONU como perigoso para fins de transporte (Aéreo / Marítimo/ 
Terrestre) 
________________________________________________________________________________________________________ 

15. REGULAMENTAÇÕES 
 
Desde que este produto seja manipulado corretamente, não existem perigos conhecidos para o 

homem. 
Manter o produto e as embalagens vazias fora do alcance de crianças e animais 

 
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 


