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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Produto: Hard RR 500 Express 

Aplicação: Manta líquida em spray para reparos de telhados metálicos 

Fornecedor: Hard Comércio de Fixadores e Resinas  

MATRIZ 

 Rua: Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - Zona Norte Industrial - CEP: 89219-570 - Joinville - SC – 

Brasil                 

Telefone: (47) 4009 7209 | Fax: (47) 4009 7217 | Site: www.hard.com.br | e-mail: comercial@hard.com.br 

FILIAIS 

São Paulo/SP: (11) 5535-5439 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação da substância ou mistura:  

Aerossol inflamável: Categoria 1.  

Gases sob pressão – Gás comprimido.  

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A. 

Corrosão/irritação à pele: Categoria 3. 

Perigo por aspiração – Categoria 2 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Categoria 1. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (sistema nervoso central): Categoria 3. 

Toxicidade aquática aguda: Categoria 2. 

Elementos Apropriados de Rotulagem: 

Pictogramas 

GHS 

(Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos) 

       

 
 

Palavra de advertência PERIGO 

Frases de perigo 

H222 Aerossol extremamente inflamável. 
H229 Recipiente Pressurizado: pode romper se aquecido. 
H280 Contem gás sob pressão ; pode explodir sob ação de calor 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H316 Provoca irritação moderada à pele. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. 
H370 Provoca danos aos órgãos: 

CHAMA GASES SOB PRESSÃO EXCLAMAÇÃO PERIGO À SAUDE 
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Sistema cardiovascular | 
H401 Tóxico para os organismos aquáticos. 

Frases de Precaução 

Geral: 
P102 Mantenha fora do alcance das crianças. 

Frases de Precaução 

Prevenção: 

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume. 

P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P251 Recipiente pressurizado: Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P280A Use proteção ocular/proteção facial. 

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 

P264 Lave-se cuidadosamente após o manuseio. 

P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 

Frases de Precaução 

Resposta: 

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha 

em 

repouso numa posição que não dificulte a respiração. 

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente 

com 

água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for 

fácil.Continue 

enxaguando. 

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. 

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

P308 + P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico. 

P321 Tratamento específico 

P312 Caso sinta indisposição, contate um médico. 

Frases de Precaução 

Armazenamento: 

P410 + P412 Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. 

P410 + P403 – Mantenha ao abrigo de luz solar. Armazene em local ventilado. 

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente 

fechado. 

P405 Armazene em local fechado à chave. 

Frases de Precaução 

Descarte: 

P501 Descarte o conteúdo/recipiente conforme a legislação local aplicável após a 

caracterização e 

classificação do resíduo de acordo com as normas vigentes. 

 
 
 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Tipo de produto: Mistura. 

Nome químico comum ou técnico: Mistura de gases. 

Impurezas que contribuam para o perigo: 

Componente N° CAS % em peso menor 
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que 

Componentes não voláteis 
Segredo 

comercial 
10% 

Dióxido de Titânio 100-42-2 5% 

Agalmatolito 111-76-2 5% 

Xileno 1333-20-7 15% 

Gás Butano 106-97-8 15% 

Gás Propano 74-98-6 50% 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação:  Remova a pessoa para local arejado. Procure atendimento médico. 

Contato com a pele:  
Lave a pele com água e sabão. Se desenvolver sinais e sintomas, procure atendimento 

médico. 

Contato com os olhos:  
Lave imediatamente os olhos com água em abundância. Remova lentes de contato, se for 

fácil. Continue a enxaguar. Procure atendimento médico. 

Ingestão:  

Em caso de ingestão,não provoque vomito. Nunca dê nada via oral a uma pessoa 

inconsciente. Caso a vitima estiver consciente, dê para beber um copo de água. Não 

havendo melhora imediata, envie o acidentado até o Serviço de Saúde ou Centro de 

informações Toxicologista mais próximo, Levando consigo a embalagem do produto. 

Sintomas e efeitos 

importantes, agudos ou 

tardios:  

Ver na Seção 11 as informações sobre os efeitos toxicológicos 

Notas para o médico:  

A exposição pode aumentar a irritabilidade do miocárdio. Não administre drogas 

simpatomiméticas, a menos que seja absolutamente necessário e exclusivamente sob 

orientação médica. 

 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

Meios de extinção:  Use um agente de combate a incêndios adequado para o fogo das áreas ao redor. 

Perigos específicos da 
substância ou mistura:  

Os recipientes fechados expostos ao calor do incêndio podem criar pressão e 
explodir. 

Medidas de proteção da equipe 
de combate a incêndio:  

A água pode não extinguir eficientemente o incêndio; entretanto, deverá ser 
usada para manter resfriadas as embalagens expostas ao fogo e prevenir o risco 
de explosão. 

  
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, 

equipamento de proteção e 

procedimentos de emergência:  

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não 

fume. Use apenas ferramentas que não provoquem faíscas. Ventile a área com ar 

fresco. Consulte outras seções desta FISPQ para obter informações sobre os 
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perigos físicos e de saúde, proteção respiratória, ventilação e equipamentos de 

proteção individual. 

Precauções ao meio ambiente:  

Evite a liberação para o meio ambiente. Para grandes vazamentos, cubra os 

drenos e construa diques para prevenir a entrada no sistema de esgoto ou cursos 

naturais de água. 

Métodos e materiais para a 

contenção e limpeza: 

Contenha o vazamento. Cubra a área derramada com espuma para extinção de 

incêndio. É recomendado espuma conformação de película aquosa (AFFF). 

Trabalhe pelas margens do vazamento, cubra com bentonita, vermiculita, ou 

materiais absorventes disponíveis comercialmente. Misture com absorvente 

suficiente até ficar seco. Lembre-se que adicionar um material absorvente não 

elimina a toxicidade, corrosividade e perigos de inflamabilidade. Colete o máximo 

possível do material derramado. 

Recolha o máximo possível do material derramado com o auxílio de ferramentas 

que não provoquem faíscas. Vede o recipiente. 

 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio 

seguro:  

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS: Providenciar ventilação local exaustora. Aterrar 

eletricamente os elementos condutores do sistema em contato com o produto. 

Instalar cubas ou diques de contenção. Usar ferramentas anti faiscantes. 

PRECAUÇÕES: Evitar faíscas de origem elétrica, eletricidade estática, etc. Não 

fumar. Não efetuar transferências sob pressão de ar ou oxigênio. Evitar inalar os 

vapores. 

CONSELHO DE UTILIZAÇÃO: Manusear o produto em baixas temperaturas. Usar 

nas menores quantidades possíveis em áreas com ventilação adequada. Manipular 

respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. 

Condições de armazenamento 

seguro, incluindo qualquer 

incompatibilidade:  

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS: As instalações elétricas devem estar de acordo com 

as normas NEC (NationalElectricalCode) ou IEC (InternationalEletricalCommission) 

e/ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O piso de local de depósito 

deve ser impermeável, não combustível e possuir valas que permitam o 

escoamento para reservatório de contenção. Tanques de estocagem devem ser 

circundados por diques de contenção e ter drenos para o caso de vazamento. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:  

Recomendações: Armazenar em local limpo, frio, seco e com ventilação natural, à 

temperatura ambiente e pressão levemente acima da atmosférica. Conservar 

afastado luz solar direta, de fontes de ignição, calor e chamas. 

MATERIAIS COMPATÍVEIS: Ácido nítrico, agentes oxidantes fortes e 

dicloroidrantoína. Materiais de embalagem 

Recomendações: Aço carbono ou inoxidável. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: Não armazenar em recipientes de borracha e de 

plásticos. 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle: 

Não disponível. 

Controle de exposição: 

Medidas de controle de engenharia:  

Não permaneça em área onde o oxigênio disponível possa ser reduzido. 

Utilize ventilação geral e/ou exaustão local paracontrolar a exposição 

abaixo dos limites e/ou controlar as poeiras/ fumos/ gás/ 

névoa/vapores/ aerossóis. Se a ventilação não for adequada, utilize 

equipamentos de proteção respiratória. 

Medidas de proteção pessoal:  

Proteção respiratória: 
Semi máscara com filtro químico. Equipamento autônomo de proteção 

respiratória no caso de ventilação insuficiente. 

Proteção das mãos: Luvas de PVC. 

Proteção dos olhos: 
Óculos de segurança herméticos para produtos químicos (contra 
respingos). 

Proteção da pele e do corpo: 
Roupas de PVC, botas. 

Meios coletivos de urgência: Chuveiro de emergência e lavador de olhos. 

Proteção das mãos:  Luvas de PVC. 

Medidas de higiene:  Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle 

utilizados em higiene Industrial devem minimizar a exposição ao 

produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. 

 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado Físico Aerossol 

Forma Física Específica Borracha em solução 

Aparência/Odor Liquido viscoso, odor característico de 

hidrocarboneto aromático 

Limiar de Odor Não há dados disponíveis 

pH Não há dados disponíveis 

Ponto de Fusão/Ponto de congelamento Não aplicável 

Ponto de ebulição/ ponto de ebulição inicial/ 

faixa de ebulição 

Não há dados disponíveis 

Ponto de fulgor Aproximadamente-45,5°C [Método de ensaio: Corpo 
fechado Tagliabue] 

Taxa de evaporação Não há dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) Não aplicável 

Limite inferior de inflamabilidade (LEL) Não há dados disponíveis 

Limite superior de inflamabilidade (UEL) Não há dados disponíveis 

Pressão de vapor Não há dados disponíveis 

Densidade de vapor Não há dados disponíveis 

Densidade Não há dados disponíveis 
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Densidade relativa 0,77 – 0,79 

Solubilidade em água Nula 

Solubilidade não em água Não há dados disponíveis 

Coeficiente de partição: n-octanol/água Não há dados disponíveis 

Temperatura de autoignição Não há dados disponíveis 

Temperatura de decomposição Não há dados disponíveis 

Viscosidade 0,07 Pa-s 

Compostos orgânicos voláteis Não há dados disponíveis 

Porcentagem de voláteis 76,2 – 77,6% 

Compostos Orgânicos Voláteis desconsiderando a água e o 

solvente de exceção 

Não há dados disponíveis 

 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade:  
Este material pode ser reativo com certos agentes, sob determinadas condições - 

veja as outras informações desta seção. 

Estabilidade química:  Estável. 

Possibilidade de reações 

perigosas:  
Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa. 

Condições a serem evitadas:  

Calor 

Faíscas e/ou chamas 

Temperatura acima do ponto de ebulição 

Materiais incompatíveis:  Não determinado 

Produtos perigosos da 

decomposição: 

 

Substância Condição 

Aldeídos Não especificado 

Hidrocarbonetos Não especificado 

Formaldeído Não especificado 

Monóxido de carbono Não especificado 

Dióxido de carbono Não especificado 
 

 
 

11. INFORMAÇÕES TOXOCOLÓGICAS  

As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações do 

ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. Além disso, os dados toxicológicos dos 

ingredientes podem não estar refletidos na classificação do material e/ou os sinais e os sintomas de exposição, 

devido um ingrediente estar abaixo dos valores de corte/limites de concentração para a rotulagem, um ingrediente 

pode não estar disponível para a exposição, ou os dados poderão não ser relevantes para o material como um todo 

Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Sinais e sintomas de exposição 
Com base nos dados de testes e/ou nas informações sobre os componentes, este material 
pode produzir os seguintes efeitos para a saúde: 

Inalação: Irritação do Trato Respiratório: Sinais/sintomas podem incluir tosse, 
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espirro, secreção nasal, cefaléia, rouquidão e dor nasal e de 
garganta. Pode causar efeitos aos órgãos alvo por inalação. 

Contato com a pele: 
Irritação leve da pele: Sinais/sintomas podem incluir vermelhidão 
localizada, inchaço, coceira e ressecamento. 

Ingestão: 
Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor 
abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia. 
Pode causar efeitos aos órgãos alvo por ingestão. 

Efeitos nos órgãos alvos: 

Exposição única pode causar: 

Depressão do Sistema Nervoso Central(SNC): Sinais/sintomas podem 
incluir dor de cabeça, tonturas, sonolência,incoordenação, redução 
do tempo de reação, pronúncia indistinta, vertigens e inconsciência. 
Sensibilização cardíaca: Sinais/sintomas podem incluir batimentos 
cardíacos irregulares (arritmias), desmaio, dor no peito e pode ser 
fatal. 

Dados Toxicológicos 

Toxicidade aguda: 

Produto não classificado como tóxico agudo por via oral, dérmica e 
inalatória 
DL50 (oral, ratos): > 5000 mg/kg 
DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg 
CL50 (inalação, vapores, ratos, 4h): > 20 mg/L 

Corrosão/irritação à pele: 

Lesões oculares 

graves/irritação ocular: 

Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. 
Provoca irritação ocular com vermelhidão e dor. 

Sensibilização 

respiratória ou à pele: 

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória 
ou à pele. 

Mutagenicidade em 

células germinativas: 

Carcinogenicidade: 

Toxicidade à reprodução: 

Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos – 

exposição única: 

 
 
 
 
Toxicidade para órgãosalvo 
específicos – 
exposição repetida: 

Perigo por aspiração: 

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em 

células germinativas. 

Não classificado como carcinogênico humano (Grupo 3 – IARC). 

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. 

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e 

dores de garganta. Em elevadas concentrações, pode causar 

depressão do sistema nervoso central com dor de cabeça, vertigem, 

náuseas, vômito e perda de consciência; e danos hepáticos e renais 

com aumento dos níveis de uréia no sangue, diminuição do 

clearancede creatinina e congestão pulmonar. 

Em elevadas concentrações, pode causar danos aos rins e fígado 

por exposição repetida e prolongada. 

 

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

As informações a seguir podem não ser consistentes com a classificação do produto na Seção 2 se as classificações de 

um ingrediente específico forem definidas por uma autoridade competente. 

Informações adicionais da classificação do produto na Seção 2 estão disponíveis mediante solicitação. 

Além disso, o impacto ambiental e os dados sobre os efeitos dos ingredientes podem não estar refletidos nesta seção 

devido a um ingrediente estar presente abaixo do valor de corte/limite de concentração para a rotulagem, um 
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ingrediente pode não estar disponível para a exposição, ou o dado for considerado não relevante para o material 

como um todo. 

Ecotoxicidade:  

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo GHS Agudo 2: Tóxico para os organismos aquáticos. 

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico Pelos critérios do GHS não é classificado tóxico para os organismos 

aquáticos - crônico. 

Não há dados de ensaios disponíveis para o produto 

Não há dados de ensaios disponíveis para os componentes 

Persistência e degradabilidade Não há dados de ensaios disponíveis 

Potencial bioacumulativo Não há dados de ensaios disponíveis 

Outros Efeitos Adversos Não há informações disponíveis 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para destinação final: Descarte o conteúdo/recipiente conforme a legislação local aplicável 

após a caracterização e classificação do resíduo de acordo com as normas vigentes. 

Incinere em uma instalação permitida para incineração de resíduos. Descarte o produto usado em uma instalação 

permitida para resíduos industriais. A instalação deve ser capaz de manipular borracha em solução. 

Tambores/barris/containers vazios utilizados para o transporte e manipulação de produtos químicos perigosos 

(substâncias químicas / misturas / preparações classificadas como perigosas de acordo com as regulamentações 

aplicáveis) devem ser consideradas, armazenadas, tratadas e eliminadas como resíduos perigosos, a menos que 

definido de outra maneira pelas regulamentações aplicáveis a resíduos. Consulte as respectivas autoridades de 

regulamentação para determinar o tratamento disponível e instalações de descarte. 

 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  

Regulamentações nacionais e internacionais para transportes TERRESTRES: 

Número ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSSOL 

Classe de risco: 2 

Grupo de embalagem: - 

Código de Classificação: - 

Regulamentações nacionais e internacionais para transportes MARÍTIMOS: 

Número ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSSOL 

Classe de risco: 2 

Grupo de embalagem: - 

EMS: - 

Regulamentações nacionais e internacionais para transportes AÉREOS: 

Número ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSSOL 

Classe de risco: 2 



 
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
Nome do Produto:  Hard RR 500 Express 
Ficha nº.  432 
Data de emissão: 27/07/2017         Data de revisão:               Emitido por: Dpto. Técnico         Página: (9 de 9) 

Grupo de embalagem: - 

 
 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações específicas de segurança/saúde/meio ambiente: 

- Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora n. 15 Anexos 11 e 12 (limites de 

tolerância). 

- Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle medico de Saúde Ocupacional. (Indicadores biológico). 

- Resolução n. 420, de 12.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 

(Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos). 

- IMDG (Internacional Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Classificação de Produtos Perigosos para o 

Transporte Marítimo). 

- Regulamentação sobre mercadorias perigosas da IATA (International Aerial Transport 

Association).41.ed. (classificação de produtos perigosos para transporte aéreo). 

- Norma Regulamentadora nº20 (Ministério do Trabalho) (classificação de líquidos combustíveis e inflamáveis). 

- Lei n. 8078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). - Informações sobre riscos e segurança conforme 

escritas no rótulo: Produto nocivo à saúde. 

 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio 

apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou 

literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é 

de responsabilidade do usuário. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades 

específicas”. 

“A Hard é uma empresa comercial, sendo apenas fornecedora, importadora e revendedora de produtos químicos. Os 
dados desta ficha foram baseados nos MSDS/FISQP de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos 

pelos dados descritos”. 

 


