FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

VASELINA LÍQUIDA
N° 058 / Revisão: 03 / Data da Revisão: 17/01/2018

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome do Produto: Vaselina Líquida
Principais Usos recomendados para a substância ou mistura: Utilizado e
Nome da Empresa: A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA
Endereço: Rua Da Paz, 637 Cháaaia Sanro Anrônio SP - CEP 04713-000
Fone/Fax: (11) 2713-6868 / (11) 2713-6850
Telefone de Emergência: SUATRANS 0800 707 7020
E-mail: aeiojer@aeiojer ao bi

indúsriias quí iaas e

geial

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Peiigo poi aspiiação – Caregoiia 1
Sistema de classificação adotado: Noi a ABNT-NBR 14725-2 Adoção do Sisre a Global enre Hai onizado paia a
Classifiaação e Rorulage de Pioduros Qeuí iaos, ONU
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM
Pictogramas:

Palavra de advertência: ATENÇÃO
Frase de Perigo: Pode sei faral se ingeiido e peneriai nas vias iespiiaróiias
Frase de precaução:
NÃO piovoque vô iro
EM CASO DE INALAÇÃO: Re ovas a pessoa paia loaal ventilado e a anrenha e iepouso nu a posição que não
difiaulre a iespiiação
EM CASO DE INGESTÃO: Conrare u CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou édiao Ai azene e loaal
feahado à ahave
- Armazenamento: Ai azene ao abiigo da luz solai
- Disposição: Desaaire o aonreúdo/ieaipienre de aaoido ao

a legislação vigenre
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
>>> SUBSTÂNCIA
Impurezas que contribuam para o perigo: Co posros Sulfuiados e
No e Qeuí iao Co u

ou No e Téaniao

Hidioaaiboneros

aonaenriação não

Nº CAS
74869-22-0

aioi que 1,0%

Conaenriação ou Faixa de Conaenriação (%)
100

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Re ova a víti a paia loaal aiejado e anrenha-a e iepouso Moniroie a função iespiiaróiia Se a víti a
estivei iespiiando ao difiauldade, foineça oxigênio Se neaessáiio aplique iespiiação aitifiaial Pioauie arenção édiaa
Leve esrá FISPQe
Contato com a pele: Re ova as ioupas e saparos aonra inados Lave a pele exposra ao
poi pelo enos 15 inuros Pioauie arenção édiaa Leve esra FISPQe

giande quantidade de água,

Contato com os olhos: Lave ao água aoiienre poi pelo enos 15 inuros, anrendo as pálpebias abeiras Retiie
lenres de aonraro quando foi o aaso Pioauie arenção édiaa i ediara enre Leve esra FISPQe
Ingestão: Lave a boaa da víti a ao
FISPQe

água e

abundânaia NÃO INDUZA O VÔMITO Pioauie arenção

édiaa Leve esra

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: O aonraro ao a pele pode piovoaai leve iiiiração ao
vei elhidão O aonraro iepetido e piolongado pode aausai dei atire A inalação de vapoies ou névoas pode piovoaai
leve iiiiração ao riaro iespiiaróiio ao rosse, doi de gaiganra e falra de ai, poi exposição aguda e aiôniaa Pode sei faral
se ingeiido e peneriai nas vias iespiiaróiias
Notas para o médico: Evire aonraro ao o pioduro ao soaoiiei a víti a Manrenha a víti a e iepouso e aqueaida Não
foineça nada pela boaa a u a pessoa inaonsaienre O riara enro sinro átiao deve ao pieendei, sobierudo, edidas
de supoire ao o aoiieção de disrúibios hidioeleriolítiaos, erabóliaos, alé de assisrênaia iespiiaróiia

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extnção apropriados: Apiopiiados: Co patvel ao
Meios de extnção contra indicados: Água e

pó quí iao, névoa d’água, dióxido de aaibono (CO2)

foi a de jaro pleno (jaro sólido)

Perigos específicos: A ao busrão do pioduro quí iao ou de sua e balage
gás sulfdiiao, onóxido e dióxido de aaibono

pode foi ai gases iiiiranres e róxiaos ao o

Métodos específicos: Inreiio pei o fuxo do pioduro e ao barê-lo a favoi do venro, apliaai aa ada de espu a, iesfiiai
os equipa enros pióxi os ao neblina de água
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Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros: Equipa enro de pioreção iespiiaróiia do tipo aurôno o (SCBA)
ao piessão positiva e vesruáiio pioreroi ao plero Conrêineies e ranques envolvidos no inaêndio deve sei iesfiiados
ao neblina d’água

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO
Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:
- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole pieventiva enre de fonres de ignição Não fu e
Não roque nos ieaipienres danifiaados ou no areiial deiia ado se o uso de vesti enras adequadas Evire inalação,
aonraro ao os olhos e ao a pele Utilize equipa enro de pioreção individual aonfoi e desaiiro na seção 8
- Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizai EPI ao plero, ao óaulos de pioreção ou pioreroi faaial aonria
iespingos, luvas de pioreção de PVC e avenral i pei eável E aaso de giandes vaza enros, onde a exposição é
giande, ieao enda-se o uso de ásaaia de pioreção ao filrio aonria vapoies oigâniaos
Precauções ao meio ambiente: Evire que o pioduro deiia ado atinja auisos d’água e iede de esgoros
Métodos e materiais para a contenção limpeza:
Utilize baiieiias naruiais ou de aonrenção de deiia e Colere o pioduro deiia ado e aoloque e ieaipienres
piópiios Adsoiva o pioduro ie anesaenre, ao aieia seaa, reiia, vei iaulire, ou qualquei ourio areiial
ineire Coloque o areiial adsoivido e ieaipienres apiopiiados e ie ova-os paia loaal seguio Paia
destinação final, pioaedei aonfoi e a Seção 13 desra FISPQe
Procedimentos a serem adotados: Conrarai o óigão a bienral loaal, no aaso de vaza enro ou aonra inação de águas
supeifiaiais, ananaiais ou solo

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manuseie e u a áiea ventilada ou ao sisre a geial de ventilação/exausrão loaal
Evire foi ação de vapoies ou névoas Evire exposição ao pioduro Evire aonraro ao
areiiais inao patveis Utilize
equipa enro de pioreção individual aonfoi e desaiiro na seção 8
Prevenção da exposição: Utilizai equipa enros de pioreção individual (EPI) paia evirai o aonraro diiero ao

o pioduro

Prevenção de fogo ou explosão: Não é espeiado que o pioduro apiesenre peiigo de inaêndio ou explosão
Orientações para manuseio seguro: O pioduro deve sei ai azenados sobie esriados ou iipas de adeiia, ao abiigo do
sol e ahuvas e longe de aha as, fogo e fonres de aaloi O desaaiiega enro das e balagens ais pesadas deve sei feiro
poi eio de e pilhadeiias
Condições de armazenamento:
 Adequadas: Manrenha o pioduro e loaal fiesao, seao e be ventilado, disranre de fonres de aaloi e ignição
Manrenha os ieaipienres be feahados e devida enre identifiaados O loaal de ai azena enro deve rei piso
i pei eável, isenro de areiiais oxidanres e ao dique de aonrenção paia ierei e aaso de vaza enro
Manrenha afasrado de areiiais inao patveis
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Produtos incompatveis: Agenres Oxidanres
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Materiais para Embalagens:
Recomendados: Si ilai a e balage

oiiginal

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:
- Limites de exposição ocupacional:
Óleo ineial: 5,0 g/ 3 (TLV – TWA (ACGIH, 2012)) - Fiação inalável
Medida de controle de engenharia: Pio ova ventilação eaâniaa e sisre a de exausrão diiera paia o eio exreiioi
Esras edidas auxilia na iedução da exposição ao pioduro Manrei as aonaenriações ar osféiiaas, dos aonstiruinres
do pioduro, abaixo dos li ires de exposição oaupaaional indiaados
Equipamento de proteção pessoal:
- Proteção dos olhos/face: Nas opeiações onde possa oaoiiei piojeções ou iespingos, ieao enda-se o uso de óaulos
de seguiança ou pioreção faaial
Proteção das mãos: Utilizai se pie luvas de pioreção e PVC, Niriíliaa ou si ilai
- Proteção da pele e corpo: Utilizai ioupas apiopiiadas piefeienaial enre i pei eáveis As boras deve sei
i pei eáveis
- Proteção respiratória: Ao anuseai o pioduro e alras re peiaruias usai iespiiadoi ao filrio quí iao paia vapoies
oigâniaos, aódigo A aoi espeaífiaa aiio Alras Conaenriações usai equipa enro de iespiiação aurôno a ou aonjunro
de ai andado
- Perigos térmicos: Pioduro alassifiaado ao o ao bustvel

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:
- Estado fsico: Líquido
- Forma: Líquido
- Cor: Tianspaienre a A aielado
Odor: Baixo odoi à Inodoio
Limite de odor: Não Disponível
pH: Não Apliaável
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não Apliaável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: > 305 °C
Ponto de fulgor: >180 °C (ASTM D-92)
Taxa de evaporação Não Disponível
Infamabilidade: Não Apliaável
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Limite inferior/superior de infamabilidade ou explosividade: Não Apliaável

Página 6 de 10

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

VASELINA LÍQUIDA
N° 058 / Revisão: 03 / Data da Revisão: 17/01/2018

Pressão de vapor: <0,1 kPa à 20°C
Densidade de vapor: Não Apliaável
Densidade relatva: 0,835 – 0,880 g/a

3

Solubilidades: - Na água: Insolúvel / - Solvenres Oigâniaos: Solúvel
Coeficiente de partção – n-octanol/ggua: Não Disponível
Temperatura de auto-ignição: 350 °C
Temperatura de decomposição: > 400 °C
Viscosidade: Apioxi ada enre 14,10 aSr a 37,8ºC (Mérodo: ASTM-D445)
Outras informações: Paire volátil: < 0,01 % (p/p) a 25ºC

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Reatvidade: Pioduro esrável e aondições noi ais de re peiaruia e piessão
Estabilidade química: Esrável sob aondições noi ais de uso Não sofie poli eiização
Possibilidade de reação perigosa: Não são aonheaidas ieações peiigosas ao ielação ao pioduro
Condições a serem evitadas: Te peiaruias elevadas e aonraro ao
areiiais inao patveis
Materiais incompatveis: Agenres oxidanres foires ao o peióxidos, aloiaros e niriaros
Produtos perigosos da decomposição: Destilados leves e aoque E ao busrão pode libeiai gases iiiiranres e róxiaos
ao o sulfero de hidiogênio, onóxido de aaibono e dióxido de aaibono

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda: Não alassifiaado ao o róxiao agudo poi via déi iaa e oial
DL50 (déi iaa, aoelhos): > 5 000 g/kg
DL50 (oial, iaros): > 5 000 g/kg
- Corosão/Irritação da pele: O aonraro ao a pele pode piovoaai leve iiiiração ao

vei elhidão

- Lesões oculares graves/irritação ocular: Não é espeiado que o pioduro piovoque iiiiração oaulai
- Sensibilização respiratória ou à pele: O aonraro iepetido e piolongado pode aausai dei atire Não é espeiado que o
pioduro piovoque sensibilização iespiiaróiia
- Mutagenicidade em célula germinatvas: Não alassifiaado ao o

uragêniao e

aélulas gei inativas

- Carcinogenicidade: Não alassifiaado ao o aaiainogêniao paia hu anos Segundo a IPIECA, os iesulrados de resre IP
346 e resre de A es

odifiaado possue

u a foire aoiielação ao

epidéi iaa Pioduros de perióleo que apiesenre
> 1,0 são aonsideiados porenaial enre

os iesulrados de bioensaios de aaiainogeniaidade

ao o iesulrado paia IP 346 > 3% (p/p) e índiae de

urageniaidade

uragêniaos e aaiainogêniaos paia a pele Teoi de hidioaaiboneros aio átiaos

poliaíaliaos – IP-346: < 3,0%
- Toxidade à reprodução: Não é espeiado que o pioduro apiesenre roxiaidade à iepiodução
- Toxidade para órgão-alvo específico – exposição única: A inalação de névoas do pioduro pode piovoaai leve iiiiração
ao riaro iespiiaróiio ao

rosse, doi de gaiganra e falra de ai
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- Toxidade para órgão-alvo específico – exposição repetda: Pode aausai leve iiiiração do riaro iespiiaróiio após
inalação iepetida de névoas do pioduro
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- Perigo por aspiração: Pode sei noaivo se ingeiido e peneriai nas vias iespiiaróiias

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Ecotoxicidade: Devido à naruieza do pioduro, espeia-se que esre apiesenre eaoroxiaidade CE50 (Daphnia
> 1000

agna, 48h):

g/L

Persistência e degradabilidade: O pioduro apiesenra peisisrênaia e não é aonsideiado iapida enre degiadável
Potencial bioacumulatvo: Apiesenra baixo porenaial de bioaau ulativo e

oiganis os aquátiaos

Mobilidade no solo: Não Disponível
Outro efeito adversos: A libeiação de giandes quantidades de pioduro pode aausai efeiros a bienrais indesejáveis,
ao o a di inuição da disponibilidade de oxigênio e

a bienres aquátiaos devido à foi ação de aa ada oleosa na

supeifaie, ievesti enro e aonsequenre sufoaa enro de ani ais

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL
Métodos recomendados para destnação final: O riara enro e a disposição deve sei avaliados espeaifiaa enre paia
aada pioduro Deve sei aonsulradas legislações fedeiais, esraduais e uniaipais, denrie esras: Lei n°12 305, Polítiaa
Naaional de Resíduos Sólidos)
Embalagem usada: Não ieutilize e balagens vazias Esras pode aonrei iesros do pioduro e deve
feahadas e enaa inhadas paia desaaire apiopiiado aonfoi e esrabeleaido paia o pioduro

sei

antidas

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestre: Deaiero nº 96 044, de 18 de aio de 1988: Apiova o Regula enro paia o Tianspoire Rodoviáiio de Pioduros
Peiigosos e dá ourias piovidênaias Agênaia Naaional de Tianspoires Teiiesries (ANTT): Resoluções Nº 420/04, 701/04,
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10
Hidrovigrio: DPC - Diieroiia de Poiros e Cosras (Tianspoire e águas biasileiias)
Noi as de Auroiidade Maiíti a (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: E baiaações E piegadas na Navegação e Mai Abeiro
NORMAM 02/DPC: E baiaações E piegadas na Navegação Inreiioi
IMO – “Inreinational Maiiti e Oiganizationn (Oiganização Maiíti a Inreinaaional)
Inreinational Maiiti e Dangeious Goods Code (IMDG Code) – Inaoipoiating A end enr 34-08; 2008 Edition
Aéreo: ANAC - Agênaia Naaional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de deze bio de 2009
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES
CIVIS
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS
ICAO – “Inreinational Civil Aviation Oiganizationn (Oiganização da Aviação Civil Inreinaaional) – Doa 9284-NA/905
IATA - “Inreinational Aii Tianspoir Assoaiationn (Assoaiação Inreinaaional de Tianspoire Aéieo)
Dangeious Goods Regulation (DGR)
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15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
Regulamentações específicas e segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:
- Deaiero Fedeial nº 2 657, de 3 de julho de 1998
- Noi a ABNT-NBR 14725:2012
- Poiraiia nº 229, de 24 de Agosro de 2013 – Alreia a Noi a Regula enradoia nº 26

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações importantes:
Nos loaais onde se anipula pioduros quí iaos deveiá sei iealizado o oniroia enro da exposição dos riabalhadoies,
aonfoi e PPRA (Piogia a de Pievenção de Risaos A bienrais) da NR-9 Funaionáiios que anipula pioduros quí iaos,
e geial, deve sei oniroiados biologiaa enre aonfoi e PCMSO (Piogia a de Conriole Médiao Saúde Oaupaaional)
da NR-7
Adveire-se que o anuseio de qualquei subsrânaia quí iaa iequei o aonheai enro piévio de seus peiigos pelo usuáiio
Cabe à e piesa usuáiia do pioduro pio ovei o rieina enro de seus e piegados e aonriarados quanro aos possíveis
iisaos advindos do pioduro
As infoi ações e ieao endações aonsranres desra publiaação foia pesquisadas e ao piladas de fonres idôneas, dos
MSDS dos foineaedoies e de legislações apliaáveis ao pioduro Os dados dessa fiaha iefeie -se a u pioduro espeaífiao
e possa não sei válido onde esse pioduro estivei sendo usado e ao binação ao ourios A Aeiojer Biasileiia de
Fibeiglass Lrda, ao os faros dessa fiaha, não pierende esrabeleaei infoi ações absoluras e definitivas sobie o pioduro e
seus iisaos, as subsidiai ao infoi ações, dianre do que se aonheae , os seus funaionáiios e alienres paia sua
pioreção individual, anurenção da aontinuidade opeiaaional e pieseivação do Meio A bienre
Siglas
CAS - Che iaal Absriaars Seiviae
CE50 – Conaenriação efetiva 50%
DL50 - Dose leral 50%
ACGIH - A eiiaan Confeienae of Govein enral Indusriial Hygienisrs
IPIECA - Inreinational Perioleu Indusriy Enviion enral Conseivation Assoaiation
TLV - Thieshold Li ir Value
TWA - Ti e Weighred Aveiage
Bibliografia
Seção 14: Regula enro do Tianspoire Teiiesrie de Pioduros Peiigosos do Minisréiio do Tianspoire (Resolução 420 de
12 de feveieiio de 2004)
[ECHA] Euiopean Che iaal Agenay Disponível e : http://eaha euiopa eu/
Noi a ABNT-NBR 14725 Adoção do Sisre a Global enre Hai onizado paia a Classifiaação e Rorulage
Qeuí iaos, ONU

de Pioduros
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