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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: SISTEMA URETANO- Endurecedor (APLICADO PARATODAS AS SUAS 

VARIAÇÕES DE CORES).

Fabricante:HARDYFLOOR

Endereço:Rua Jacucaim, 121 -Brooklin – SãoPaulo – SP CEP 04563-020

Telefone: (11)2364 8172 Telefone de emergência: (11)2364 8172 E-

mail: hardyfloor@hardyfloor.com.br Site: www.hardyfloor.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES:

NOME QUÍMICO: 4,4 DifenilmetanoDiisocianato  

CAS NUMBER:

INGREDIENTES QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO:  

SÍMBOLO DE RISCO:

FRASES DE RISCO:

9016-87-9

4,4 DifenilmetanoDiisocianato

Xn, Xi  

R20, R36/37/38, R42/43

PERIGOS MAIS IMPORTANTES:

Nocivo a saúde humana.

EFEITOS DO PRODUTO:

Nocivo por inalação. Irritante para vias respiratórias, olhos e pele.Pode causar sensibilização por 

inalaçãoepor contato com a pele.
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: Remover pacientes da zona de perigo. Despir imediatamente

o vestuário e calçados contaminados. Transportar a vítima para a sala de emergência mais próxima

e buscar assistênciamedica imediatamente.

INALAÇÃO: Em caso de inalaçãode vapores ou aerosóis emalta concentração levar a vitima 

imediatamentepara respirar ar fresco e deixa-la emrepouso. Se a vitimasentir dificuldadepara 

respirarprocurar auxiliomedico.

CONTATO COMA PELE: Lavar de preferência com solução a base de polietilenoglicol 400. Apenas na 

ausênciadeste utilizar água quenteemabundanciae sabão.Em caso de reações na peleconsultar um 

medico.

CONTATO COM OLHOS: Enxaguar os olhos imediatamentecom água abundantepor 15 a 20 minutos, 

inclusivedebaixo das pálpebras.Procurar emseguida ummedicoespecialista (oftalmologista).

INGESTÃO: Não induzir ao vomito.Buscar auxilio medico imediatamente.

PROTEÇÃO DO PRESTADOR DE SOCORROS OU NOTAS PARA O MÉDICO: Este produto temefeito

irritantee sensibilizantepara o trato respiratório e sensibilizantepara a pele.O tratamento de 

irritações agudas ou constrições brônquicasé primeiramentesintomático. Dependendodos sintomas 

e daexposiçãoa vitimapodeprecisar decuidados médicos prolongados.
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5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS EXTINTORESAPROPRIADOS: Espuma,pó químico,gás carbônico. Em caso de grandes incêndios 

jatodágua pulverizado tambémpodeser usado.

PERIGOS ESPECÍFICOS: Em caso de incêndio, monóxidode carbono, oxido de nitrogênio, vapor 

de isocianato e traços decianeto dehidrogênio podemser liberados.

METODOS ESPECIFICOS: Evitar que a água de extinção penetre no solo e nas águas subterrâneas 

ou superficiais. Containeres perto da área de risco do incêndiodevemser resfriados com água

e removidos da áreade perigo.

PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: Usar proteção respiratória autônoma.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO /VAZAMENTO

PECAUÇÕES PESSOAIS: Evitar contato com o produto derramadoou superfícies contaminadas.Manter 

afastadas pessoas não participantes. Guardar ao abrigo de qualquer fonte de ignição.Usar equipamento 

deproteção individualadequadoe garantir boa ventilação e exaustão no ambiente atingido.

PRECAUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE: Impedir penetração emcursos dágua eredes de esgoto. 

MÉTODOS PARA LIMPEZA: Recolher com material absorvente, por exemplo serragem ou areia.
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Manusear o produto sob condições adequadas. Em áreas nas quais 

vapores ou aerosóis de isocianato são produzidos, o ambiente deve ter sistemade exaustão para evitar 

que a concentração do produto no ar exceda o limite de exposição ocupacional. A direção do ar aspirado 

deve ser oposta ao lugar de manuseio do produto, principalmentedurante a aplicação do produto com 

pistola.

ARMAZENAMENTO:

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Armazenar em recipientes fechados. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

ADEQUADAS: Armazenar as embalagens sempre fechadas, em local fresco e seco. 

A EVITAR:Exposição das embalagens ao sol, chuva e temperaturas elevadas.
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARAMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS:

4,4 Difenilmetanodiisocianato = Limite de concentração no ar para exposição ocupacional:0,05 ml/m3. 

Fenilisocianato: 0,01 ml/m3(valor médio /8 horas). O teor empoliisocianato (oligômeros e/ou 

prepolímerosde MDI) éde 57 %. Utilizaraquiumvalor de 0,05 mgl/m3 paraa avaliaçãoda exposição. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO:

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: É necessário proteção respiratória emlocais mal ventilados e quando se 

aplicaspray. Recomenda-seutilizar mascara de ar fresco ou para trabalhos de curta duração filtro de 

combinaçãoA2-P2.

PROTEÇÃO DAS MÃOS: Materiais adequados para luvas de proteção. Borracha de nitrila /Borracha

natural (látex natural) /Cloreto de polivinila /Policloropreno /Borracha fluorada /Borracha butila.

PROTEÇÃO DOS OLHOS: Utilizar óculos de segurança.

PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO: Usar roupas apropriadas (calça, camisa e sapatos).

PRECAUÇÕES ESPECIAIS: Manter afastado deprodutos alimentares.

MEDIDAS DE HIGIENE: Roupas, luvas, calçados, EPÍ s devem ser limpos antes de sua reutilização. Use

sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao

banheiro, comer ou beber. Não usar gasolina, óleo diesel...ou outro solvente derivado de petróleo para

a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos

no manuseiodeprodutos químicos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

ARGAMASSADO UT -Endurecedor  

FISPQ Nº 029

REVISÃO 04  

DATA DA REVISÃO: 10/02/2016
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Estado Físico: Liquido marrom com odor característico. 

Densidadeà 25 °C:1,0 – 1,3.

Valor depH:Não aplicável.

Ponto de ebulição: Início > 350 ºC.  

Temperatura de decomposição: > 260 ºC.  

Temperatura de auto ignição:> 400 ºC.  

Ponto de fulgor: 220 ºC.

Limites deexplosividade:Não aplicável,produto não inflamável. 

Pressão de vapor:0,001 Pa a 20 ºC.

Solubilidade: Insolúvel emágua.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

INSTABILIDADE: Produto estável.

REAÇÕES PERIGOSAS: Reação exotérmicacom aminase álcoois.Reage com água formando gás 

carbônico.

PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO: Sofre decomposição térmica polimerizando-se a 

temperaturasemtorno de200 ºC com separação degás carbônico.

CONDIÇÕES AEVITAR: Em container selado há risco de rupturapor aumento de pressão. 

MATERIAIS OU SUBSTANCIAS INCOMPATIVEIS: Incompatível com ácidos e soluções alcalinas.



11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXIDADE AGUDA:

Pode provocar irritação das vias respiratórias, mucosas, olhos e pele. 

LD50 oral ratos: > 15.000 mg/kg.

LC50 inalação ratos: 490 mg deaerosol /mg3 /4h deexposição.  

Concentração de volume saturado de vapor de 4,4 – MDI a 25 C:0,09 mg/m3.

EFEITOS LOCAIS: No caso de contato prolongado com a pele são possíveis efeitos de irritação 

ecurtimento.

SENSIBILIZAÇÃO: Pessoas hipersensiveis podem reagir com irritações mesmo no caso de concentrações 

de isocianato muito reduzidas. No caso de hipersenbilizaçãodas vias respiratórias (asma ou bronquite 

crônica),desaconselha-se trabalhar com o produto.

TOXICIDADE CRONICA: Em caso de exposição excessiva, sobretudo na aplicação à pistola de tintas 

e vernizes que contem isocianato e sem medidasde proteção, pode haver irritação dos olhos, nariz, 

faringe e das vias respiratórias, de acordo com a concentração do produto.Pode causar 

hipersensibilidade e o aparecimento retardado de transtornos.

EFEITOS ESPECIFICOS: Pode provocar irritação crônica e alterações das vias respiratórias no caso

de expocição prolongada levando ao aparecimento de tumores pulmonares emanimaisde laboratório.
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO: Os efeitos ecológicos deste 

produto aindanão foram completamentedeterminados.

PERSISTENCIA/DEGRADABILIDADE: Biodegradabilidade = 0,0 % depois de 28 dias (teste respirômetro)

– não facilmentebiodegradável.

COMPORTAMENTO ESPERADO: Em contato com a água,o produto transforma-se, na superfície limite, 

numproduto de reação (poliuréia) sólido, de alto ponto de fusão e insolúvel, formando emconjunto 

anidrido carbônico. Esta reação é fortementepromovida por substancias tensoativas (ex. líquidos)

ou por solventes solúveis emágua.

IMPACTOAMBIENTAL: Evitar a penetração emcursos dágua,nas águas residuais e no solo. 

ECOTOXICIDADE:Toxicidade agudapara peixes (Brachydanio rerio): Ec50 = > 1.000 mg/l 

Duraçãodo teste: 96h.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: PRODUTO: No tratamento e disposição do produto,de seus 

restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a legislação local, estadual e nacional. Estudar

a possibilidade de incineração em instalação controladae licenciadaou disposição ematento controlado 

e licenciadode acordo com legislação local vigente.RESTOS DE PRODUTO: Tratar conforme o produto. 

EMBALAGENS USADAS: Diretamente após a última retiradado produto esvaziar as embalagens por 

completo de maneira quenelas não fique liquidopó granulado ou pasta. Neutralizar os restos de produto 

aderidos as paredes do recipiente e anularas etiquetas do produto e suas indicaçõesde perigo.

A recuperação das embalagens vazias deve ser realizada segundo a legislação nacional e as normas 

deproteção ao meioambiente.
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS: Produto não classificado como perigoso para o transporte 

deprodutos perigosos, conforme Portaria 204 do Ministério dos transportes.

15. REGULAMENTAÇÕES

CLASSIFICÃO EU: Xn – NOCIVO

CONTÉM DIFENIL METANO, DIISOCIANATO, ISÔMEROS E HOMÓLOGOS.

Todos os componentes do produto estão inscritos no inventário Europeu de Produtos Químicos 

(EINECS) de acordo com as disposições legais (diretrizes da CE Legislação sobre produtos químicos). 

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇACONFORME ESCRITAS NO RÓTULO:

R20 – Nocivo por inalação.

R36/37/38 – Irritante para os olhos sistema respiratório e pele.

R42/43 – Pode causar sensibilização por inalaçãoe pelo contato dapele. 

S23 – Não respirar os vapores e spray.

S36/37 – Usar vestuário de proteção adequadoe luvas.

S45 – Em caso de acidenteou de indisposição consultar imediatamenteo médico (se possível 

mostrar-lheo rótulo).

CLASSE DE ARMAZENAGEM VCI: 10  

OBSERVARAREGULAMENTAÇÃO LOCAL.
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TEOR DE TODAS AS FRASES R:

R20 – Nocivo por inalação.

R36/37/38 – Irritante paraos olhos, vias respiratórias e pele.

R24/43 – pode causar sensibilização por inalaçãoe por contato com a pele.

Este produto deve ser armazenado,manipuladoe utilizado de acordo com as boas práticas de higiene 

industrial e emconformidade com quaisquer regulamentações legais.As informações aqui contidas são 

baseadas no atual estágio de nossos conhecimentos e descrevemo nosso produto do ponto de vista 

de segurança.Portanto,estas informações não devemser consideradas garantias de propriedades 

específicas. Os dados desta FISPQ referem – se apenas ao produto específico aquidesignado e não

se relacionam ao uso emcombinaçãocom qualquer outro materialou emqualqueroutro processo 

sendo de responsabilidade do usuário.A Hardyfloor com os fatos desta FISPQ ,não pretende 

estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com 

informações ,diante do que se conhece ,os seus funcionários e clientes para sua proteção individual, 

manutenção dacontinuidadeoperacionalepreservação do MeioAmbiente .

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
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OBS: Em casodedúvidas,consulteonossoDepartamentoTécnico.
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