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ATENÇÃO: Leia atentamente esta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) antes 
de manusear, usar ou descartar este produto, seguindo as precauções identificadas. As informações aqui 
contidas devem ser divulgadas aos funcionários, usuários, clientes, distribuidores e terceiros, para um 
manuseio seguro e conhecimento dos riscos associados ao mesmo. 
 
 

   

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

Nome do Produto: EFF-7000 Endurecedor de Superfície 

Aplicação: Agente endurecedor. 

Nome da Organização 

Effectus Indústria e Comércio Ltda. 

Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – Bairro Cerâmica 

São Caetano do Sul – SP CEP: 09530-001 

Fone: 55 11 4223-8890 

Fax: 55 11 4223-8890  

e-mail: vendas@effectus.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Classificação da substância ou mistura 

 

 
Toxicidade Aguda 4 H302 Perigoso se ingerido 

Irritabilidade da Pele 2 H315 Causa irritação da pele 

Irritabilidade dos olhos 2A  H319 Causa séria irritação nos olhos 

Toxicidade para órgãos alvo específicos ES 3 H319 Pode causar irritação respiratória 

 

Elementos de rotulagem GHS. Este produto é classificado e rotulado de acordo com o 

Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

Palavra de advertência: Atenção 

Frases de Perigo: 

 Perigoso se ingerido 

 Causa irritação na pele 

 Causa séria irritação nos olhos 

 Pode causar irritação respiratória 
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Frases de Precaução 

Evite respirar poeira/fumos/gases/névoa/vapores/spray 

Lave as mãos após o manuseio 

Não coma, beba ou inale a fumaça quando usar o produto 

Use luvas impermeáveis/óculos de proteção/máscara adequada 

Se ingerido contate um centro médico/ se sentir-se mal procure o médico 

Enxague a boca 

Se em contato com a pele lave com água em abundância 

 

Tratamento Específico 

Se inalado remova a pessoa para local arejado e mantenha-a em posição cômoda 

para a respiração. 

Se respingar no olho lave-o cuidadosamente por vários minutos. Em caso de uso de 

lentes de contato, se for fácil remova-a cuidadosamente continue lavando. 

Se ocorrer irritação nos olhos procure um médico. 

Retire as roupas contaminadas e lave-a antes de reutilizá-la. 

Se persistir a irritação nos olhos procure um médico. 

Armazene o produto em um local ventilado. Mantenha a embalagem bem fechada. 

Armazene em local trancado. 

Descarte o conteúdo/embalagenm de acordo com a regulamentação nacionais e/ou 

internacionais. 

Sistema de Classificação: classificação da NFPA (escala 0 – 4) 

 

 

Saúde = 2 
 
Fogo = 0 
 
Reatividade = 0 

 

A substância possui propriedades oxidantes. 

Classificação HMIS (escala 0 -4) 

 

 

Saúde = 2 
 
Fogo = 0 
 
Reatividade = 0 
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Outros perigos 

Resultados da avaliação PBT e vPvB 

PBT: Não aplicável 

vPvB: Não aplicável 

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Características químicas: Misturas 

Descrição: Misturas de substâncias listadas abaixo com aditivos não perigosos 

 

Componentes perigosos: 

 

1344-09-8 Ácido Silícico, sal de sódio     30 – 35% 

 

Limite de Tolerância: Brasil – Norma Regulamentadora n º 15 – Não existe limite de 

tolerância de exposição estabelecido. Produto não classificado. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 

Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informações Gerais: 

Remova imediatamente qualquer roupa suja pelo produto. 

Em caso de respiração irregular ou parada respiratória fornecer respirador 

artificial. 

Depois de inalar: Em caso de desmaio acomode o paciente confortavelmente 

em posição para transporte. 

Depois do contato com a pele: Lave imediatamente com água e sabão e 

enxague bem. 

Depois do contato com os olhos: Lavar imediatamente com água e sabão e 

enxaguar abundantemente 

Após contato com os olhos: enxaguar o olho aberto durante vários minutos sob 

água corrente. Então consulte um médico 



  
 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA EM PRODUTOS QUÍMICOS 

FISPQ (em conformidade com a NBR 14725:2012) 

Nome do Produto: EFF-7000 – ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE 

Data: 30/08/2018 Número da Revisão: 02 Página 04/13 
 

 
ATENÇÃO: Leia atentamente esta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) antes 
de manusear, usar ou descartar este produto, seguindo as precauções identificadas. As informações aqui 
contidas devem ser divulgadas aos funcionários, usuários, clientes, distribuidores e terceiros, para um 
manuseio seguro e conhecimento dos riscos associados ao mesmo. 
 
 

   

Depois de engolir: Se ingerido, procure imediatamente atendimento mostre o 

recipiente ou rótulo ao médico. 

Informação para o médico: 

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Não existe 

mais nenhuma informação relevante disponível. 

Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial 

necessário: Nenhuma outra informação relevante disponível. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

Meios de extinção 

Agentes extintores adequados: Use medidas de combate a incêndio 

adequadas ao meio ambiente. 

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Não existe mais 

nenhuma informação relevante disponível. 

Conselhos para bombeiros 

Equipamento de proteção: Não são necessárias medidas especiais. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO 
 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de 

emergência: Não requerido. 

Precauções ambientais: 

Não permita que o produto chegue ao sistema de esgoto ou a águas 

subterrâneas 

Não permita que o produto alcance o sistema de esgoto ou qualquer curso de 

água. 

Informar as autoridades competentes em caso de infiltração no curso de água 

ou no sistema de esgoto. 

Dilua com muita água. 

Não permita a entrada de esgotos / águas superficiais ou subterrâneas. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza: 

Absorver com material ligante de líquidos (areia, diatomita, aglutinantes ácidos, 

aglutinantes universais, serragem). 

Descarte o material contaminado como resíduo, de acordo com o item 13. 
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Assegure ventilação adequada. 

Referência para outras seções 

Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro. 

Veja a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção 

individual. 

Veja a Seção 13 para informações sobre descarte. 

Critérios de Ação Protetora para Produtos Químicos 

PAC-1: 

1344-09-8 Ácido silícico, sal de sódio: 5,9 mg / m3 

PAC-2: 

1344-09-8 Ácido silícico, sal de sódio: 65 mg / m3 

PAC-3: 

1344-09-8 Ácido silícico, sal de sódio: 390 mg / m3 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Manipulação: 

Cuidados para manuseio seguro 

Garantir boa ventilação / exaustão no local de trabalho. 

Evitar a formação de aerossóis. 

Informações sobre proteção contra explosões e incêndios: Não são 

necessárias medidas especiais. 

condições para armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazenamento: 

Requisitos a serem atendidos por armazéns e receptáculos: Não há requisitos 

especiais. 

Informações sobre armazenamento em um recurso de armazenamento 

comum: não obrigatório. 

Outras informações sobre as condições de armazenamento: Mantenha o 

recipiente bem fechado. 

Uso (s) final (is) específico (s) Nenhuma outra informação relevante disponível. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Informações adicionais sobre o projeto de sistemas técnicos: Não há mais 

dados; ver item 7. 

parâmetros de controle 

Componentes com valores limite que exigem monitoramento no local de 

trabalho: 

O produto não contém quantidades relevantes de materiais com valores 

críticos que precisam ser monitorados no ambiente de trabalho. 

Controles de exposição 

Equipamento de proteção pessoal: 

Medidas gerais de proteção e higiene: 

Mantenha longe de alimentos, bebidas e rações. 

Remova imediatamente toda roupa suja e contaminada. 

Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho. 

Não inale gases / fumos / aerossóis. 

Evite contato com a pele. 

Evita contacto com os olhos e a pele. 

Equipamento respiratório: 

Em caso de exposição breve ou baixa concentração, use um aparelho de filtro 

respiratório. Em caso de uso intensivo ou prolongado de exposição utilize 

dispositivo de proteção respiratória que é independente do ar circulante. 

Proteção das mãos: 

 

 

 
 
Luvas de Proteção 

 

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à 

substância / preparação. 

Devido à falta de testes, nenhuma recomendação para o material das luvas 

pode ser dada para o produto / preparação / mistura química. 

Selecção do material das luvas, tendo em consideração os tempos de 

penetração, as taxas de difusão e a degradação 

Material das luvas 

A escolha das luvas adequadas não depende apenas do material, mas também 

de outras marcas de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Como o 
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produto é uma preparação de várias substâncias, a resistência do material das 

luvas não pode ser calculado com antecedência e, portanto, deve ser verificado 

antes da aplicação. 

Tempo de penetração do material das luvas 

O exato intervalo através do tempo tem que ser descoberto pelo fabricante das 

luvas de proteção e deve ser observado. 

 

Protetor ocular: 

 

 
 
Óculos de proteção fechados 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Informação geral 

Aparência: 

Forma: viscoso 

Cor: claro 

Odor: Inodoro 

Limite de odor: Não determinado. 

Valor de pH a 20 ° C: 11.3-11.6 

Mudança de condição 

Ponto de fusão / intervalo de fusão: Indeterminado. 

Ponto / intervalo de ebulição: 110 ° C (230 ° F) 

Ponto de inflamação: não aplicável. 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 

Temperatura de decomposição: Não determinado. 

Auto ignição: o produto não é auto-indutivo. 

Perigo de explosão: o produto não apresenta risco de explosão. 

Limites de explosão: 

Inferior: não determinado. 

Superior: não determinado. 

Pressão de vapor a 20 ° C (68 ° F): 23 hPa (17,3 mm Hg) 

Densidade a 20 ° C (68 ° F): 1,13-1,14 g / cm³ (9,42985-9,5133 lbs / gal) 
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Densidade relativa Não determinado. 

Densidade de vapor Não determinado. 

Taxa de evaporação Não determinado. 

Solubilidade em / miscibilidade com 

Água: Totalmente miscível. 

Coeficiente de partição (n-octanol / água): Não determinado. 

Viscosidade: 

Dinâmico: não determinado. 

Cinemático: não determinado. 

Conteúdo de solvente: 

Água: 65-70% 

Conteúdo VOC: 0.00% 

Teor de sólidos: 15,0% 

Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante 

disponível. 

 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Reatividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Estabilidade química 

Decomposição térmica / condições a evitar: Não existe decomposição se 

usado de acordo com as especificações. 

Possibilidade de reações perigosas Não são conhecidas reações perigosas. 

Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Materiais incompatíveis: Nenhuma outra informação relevante disponível. 

Produtos de decomposição perigosos: Não se conhecem produtos de 

decomposição perigosos. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Informação sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda: 

Efeito irritante primário: 

Na pele: Irritante para a pele e membranas mucosas. 

No olho: Nenhum efeito irritante. 

Sensibilização: Nenhum efeito sensibilizante conhecido. 
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Informação toxicológica adicional: 

O produto apresenta os seguintes perigos de acordo com métodos de cálculo 

aprovados internamente para preparações: 

Irritante 

Muito tóxico 

Categorias cancerígenas 

IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

NTP (Programa Nacional de Toxicologia) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

OSHA-Ca (Segurança e Saúde Ocupacional) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Toxicidade 

Toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante 

disponível. 

Persistência e degradabilidade: Não existe mais nenhuma informação 

relevante disponível. 

Comportamento em sistemas ambientais: 

Potencial de bioacumulação: Não existe mais nenhuma informação relevante 

disponível. 

Mobilidade no solo: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Informações ecológicas adicionais: 

Notas gerais: 

Classe de perigo para a água 1 (auto-avaliação): um pouco perigosa para a 

água 

Pode causar ou intensificar o fogo; oxidante. 

Enxaguar as quantidades maiores em drenos ou no ambiente aquático pode 

levar ao aumento dos valores de pH. Um alto valor de pH prejudica organismos 

aquáticos. Na diluição do nível de uso, o valor do pH é consideravelmente 

reduzido, de modo que, após o uso do produto do lixo aquoso, esvaziado em 

drenos, é apenas baixo teor de água perigosa. 

Resultados da avaliação de PBT e vPvB 

PBT: Não aplicável. 
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vPvB: não aplicável. 

Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante 

disponível. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

Métodos de tratamento de resíduos 

Recomendação: 

Não permita que o produto alcance drenos de águas pluviais ou águas 

subterrâneas. 

Não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Não permita que o 

produto alcance o sistema de esgoto. 

Embalagens não limpas: 

Recomendação: O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos 

oficiais. 

Agente de limpeza recomendado: Água, se necessário, com agentes de 

limpeza. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Número ONU 

DOT, ADN, IMDG, IATA não regulado 

Nome de embarque apropriado da ONU 

DOT, ADN, IMDG, IATA não regulado 

Classe de perigo de transporte (s) 

DOT, ADN, IMDG, IATA 

Classe não regulada 

Grupo de embalagem 

DOT, IMDG, IATA I 

Perigos ambientais: 

Poluente Marinho: Não 

Precauções especiais para o usuário Não aplicável. 

Transporte a granel em conformidade com o anexo II do 

MARPOL73 / 78 e o Código IBC Não aplicável. 

UN "Model Regulation": não regulamentado 

 



  
 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA EM PRODUTOS QUÍMICOS 

FISPQ (em conformidade com a NBR 14725:2012) 

Nome do Produto: EFF-7000 – ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE 

Data: 30/08/2018 Número da Revisão: 02 Página 11/13 
 

 
ATENÇÃO: Leia atentamente esta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) antes 
de manusear, usar ou descartar este produto, seguindo as precauções identificadas. As informações aqui 
contidas devem ser divulgadas aos funcionários, usuários, clientes, distribuidores e terceiros, para um 
manuseio seguro e conhecimento dos riscos associados ao mesmo. 
 
 

   

15. REGULAMENTAÇÕES 
 

Regulamentação / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específica 

para a substância ou mistura 

Sara 

Seção 355 (substâncias extremamente perigosas): 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Seção 313 (Listagens específicas de substâncias tóxicas): 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

TSCA (Lei de Controle de Substâncias Tóxicas): 

Todos os ingredientes estão listados. 

Proposição 65 

Produtos químicos conhecidos por causar câncer: 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em mulheres: 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em homens: 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade no desenvolvimento: 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Categorias cancerígenas 

EPA (Agência de Proteção Ambiental) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

TLV (Valor Limite Tolerância) estabelecido pela ACGIH) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

NIOSH-Ca (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional) 

Nenhum dos ingredientes está listado. 

Rótulo: Elementos de rotulagem do GHS O produto é classificado e rotulado de 

acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). 

Pictogramas de perigo 
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Palavra de aviso 

Componentes que determinam os perigos da rotulagem: 

Ácido silícico, sal de sódio 

Declarações de perigo 

Perigoso se ingerido. 

Causa irritação na pele. 

Provoca irritação ocular grave. 

Pode causar irritação respiratória. 

Declarações de precaução 

Evite respirar poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray 

Lave bem após o manuseio. 

Não coma, beba ou fume ao usar este produto. 

Use luvas de proteção / proteção ocular / proteção facial. 

Se ingerido: Ligue para um centro médico / Procure um médico se não se 

sentir bem. 

Enxágue a boca. 

Se na pele: Lavar com bastante água. 

Tratamento específico (veja neste rótulo). 

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para uma zona ao ar livre e 

mantenha-a à vontade para respirar. 

Se nos olhos: enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. 

Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. 

Continue enxaguando. 

Em caso de irritação da pele: consulte um médico. 

Tire a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizá-la. 

Se a irritação ocular persistir: consulte um médico. 

Armazenar em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado. 

Armazenar em local seguro. 

Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos locais / 

regionais / nacionais / internacionais. 

Avaliação da segurança química: Uma Avaliação de Segurança Química não 

foi realizada. 
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA EM PRODUTOS QUÍMICOS 

FISPQ (em conformidade com a NBR 14725:2012) 

Nome do Produto: EFF-7000 – ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE 

Data: 30/08/2018 Número da Revisão: 02 Página 13/13 
 

 
ATENÇÃO: Leia atentamente esta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) antes 
de manusear, usar ou descartar este produto, seguindo as precauções identificadas. As informações aqui 
contidas devem ser divulgadas aos funcionários, usuários, clientes, distribuidores e terceiros, para um 
manuseio seguro e conhecimento dos riscos associados ao mesmo. 
 
 

   

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual. Contudo, isto não 

constituirá garantia para nenhuma característica do produto e não deve 

estabelecer uma relação contratual legalmente válida. 

Data de preparação / última revisão 24/08/2018 

Abreviações e siglas: 

IMDG: Código Marítimo Internacional para Produtos Perigosos 

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo 

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais 

EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Comerciais Existentes 

ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society) 

NFPA: National Fire Protection Association (EUA) 

VOC: Compostos Orgânicos Voláteis (EUA, UE) 

PBT: Persistente, Bioacumulativo e Tóxico 

vPvB: muito persistente e muito bioacumulativo 

NIOSH: Instituto Nacional de Segurança Ocupacional 

OSHA: Segurança e Saúde Ocupacional 

TLV: valor limite de tolerância 

PEL: Limite de Exposição Permissível 

REL: Limite de Exposição Recomendado 

Agudo Tox. 4: toxicidade aguda - Categoria 4 

Irritação da pele. 2: Corrosão / irritação da pele - Categoria 2 

Olho Irrit. 2A: Lesões oculares graves / irritação ocular - Categoria 2A 

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) - 

Categoria 3 

 

 

EFF-7400 - Endurecedor de Superfície é uma marca comercial da Effectus 
Ind. e Com. Ltda. 
 


