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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
Identificação: Emplastro de reparação OPP 

SECÇÃO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Nº Estilo/Artigo:  AR202 

Nome e domicílio do Fabricante: 
MANUFACTURAS GRE, S.A. 
Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 
48100 Munguia, Vizcaya (Espanha) 
Telefone para casos de emergência : 808 250 143 

 
Data de redacção: 28 de Dezembro de 2010 

SECÇÃO 2 — INGREDIENTES PERIGOSOS/IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 
Componentes 

ACGIH 
TLV (mg/m 3) 

OSHA 
PEL (mg/m3) 

 
% (peso) 

O-fenil-fenol  Não há informação disponível  Não há informação disponível 30 

Adesivo sensível à pressão Não há informação disponível  Não há informação disponível 25 
Laminado de papel Não há informação disponível  Não há informação disponível 45 

 
SECÇÃO 3 — PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Ponto de ebulição: Não há informação disponível Gravidade específica (água -1): Não há informação disponível 
Pressão a vapor: Não há informação disponível Ponto de fusão/congelação: Pressão a vapor: Não há informação 

disponível 
Densidade de vapor (Ar = 1): Não há informação disponível Velocidade de evaporação: Não há informação disponível 
Solubilidade na água: Não há informação disponível Percentagem volátil por Peso: Vestígio 
Aparência e odor: Adesivo impermeável e laminado de papel de polietigaze orientado e semitransparente. Inodoro. 
 

SECÇÃO 4 — DADOS DE RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO 

Ponto de inflamação (Método utilizado): Não há informação disponível  
Limite inflamável inferior (LFL): Não há informação disponível  
Limite inflamável superior (UFL): Não há informação disponível 
Meios de extinção: Utilize meios adequados para incêndios, tais como água pulverizada, dióxido de carbono, espumas ou produtos 
químicos secos. 
Procedimentos Especiais Contra Incêndios: Os bombeiros devem utilizar equipamento de protecção adequado e equipamento de 
respiração autónoma. Retire da área os recipientes não afectados pelo incêndio. Borrife com água para arrefecer os recipientes e as estruturas 
expostas ao incêndio e para proteger o pessoal. 
Perigos inusuais de incêndio e explosão: O material pode arder se estiver exposto a fontes de ignição ou chamas. 
 

SECÇÃO 5 – DADOS SOBRE A REACTIVIDADE 
Estabilidade: Estável sob as condições de armazenamento e manuseamento recomendadas e prescritas. 
Incompatibilidade (Materiais a Evitar): Não há informação disponível 
Produtos de decomposição perigosos: Se se verificar algum incêndio, podem ser originados gases irritantes e tóxicos. Estes podem 
incluir dióxido de carbono, óxido de nitrogénio e outros vapores irritantes e fumo. Podem-se libertar igualmente baixos níveis de cloreto de 
hidrogénio.  
Polimerização perigosa: Não produzirá uma polimerização perigosa. 
Condições que devem ser evitadas: Chamas abertas e outras fontes de ignição. 

SECÇÃO 6 – DADOS DE RISCO PARA A SAÚDE 
Via(s) de Entrada no Organismo:  Contacto com a pele: SIM 

Contacto com os olhos: NÃO  
Inalação: NÃO  
Ingestão: NÃO 

Risco para a saúde (Grave e Crónico): Tal como é fornecido, pode causar reacções alérgicas na pele de pessoas sensíveis. 
Carcinogenicidade: Não há informação disponível 
 
 
N/Av - Não há informação disponível 
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SECÇÃO 6 – DADOS DE RISCO PARA A SAÚDE continuação 
Sinais e sintomas de exposição: 

Inalação: Tal como é fornecido, não é de esperar nenhum efeito adverso. 
Contacto com a pele: O contacto repetido e prolongado pode causar reacções alérgicas na pele de pessoas sensíveis, podendo 

incluir os sintomas, inchaço, brotoeja e eczema. 
Contacto com os olhos: Tal como é fornecido, não é de esperar nenhum efeito adverso. 
Ingestão: Tal como é fornecido, não é de esperar nenhum efeito adverso. 

Condições Médicas Geralmente Agravadas Devido à Exposição: Nenhuma conhecida. 
Procedimentos de emergência e primeiros socorros: 

Inalação: Transporte a pessoa para o exterior para que respire ar fresco. 
Contacto com a pele Lave a pele com sabão suave e água. Consulte um médico. 
Contacto com os olhos: Lave os olhos com água corrente durante 5 a 10 minutos no mínimo. 
Ingestão: Em caso de ingestão, não induza o vómito. Consulte um médico. 

SECÇÃO 7 – CUIDADOS PARA MANUSEAMENTO E USO SEGUROS. 
Medidas que devem ser tomadas em caso de escape ou derrame do material: Certifique-se de que as medidas de descontaminação 
são conformes com OSHA (29 CFR 1910.1200). 
Método de eliminação dos resíduos: Recolha e elimine os resíduos em conformidade com todas as disposições federais, provinciais e 
locais aplicáveis. 
Cuidados a ter durante o manuseamento e armazenamento: 

Manuseamento:  Utilize uma ventilação suficiente. Evite tocar na superfície aderente do emplastro. Limpe totalmente a 
superfície a reparar antes de o usar. As condições óptimas de uso situam-se entre 50 e 104°F (10 a 40°C). 
Este material NÃO é um dispositivo de armazenamento.  

Armazenamento: Armazene-o em local fresco e seco (32 a 120°F/0 a 49°C), afastado de chamas abertas e de outras fontes de 
ignição. 

Outros cuidados:  Mantenha-o fora do alcance das crianças e dos animais. 

SECÇÃO 8 – MEDIDAS DE CONTROLO 
 
Protecção respiratória: Normalmente não é necessária qualquer medida. 
Ventilação: Utilize uma ventilação suficiente. Uma ventilação geral pode ser suficiente. 
Luvas de protecção: Normalmente não são necessárias. Evite o contacto repetido e prolongado. 
Protecção ocular: Normalmente não é necessária. 
Outros equipamentos ou roupa de protecção: Normalmente não são necessários. 
Práticas no Trabalho e Higiene: Lave as mãos e qualquer outra zona exposta com um sabão suave e água, antes de comer, beber, 
fumar e antes de sair do trabalho. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
As informações proporcionadas nesta Ficha de Dados de Segurança são correctas com base no nosso leal saber e entender e reflectem os 
nossos conhecimentos na data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas exclusivamente a título informativo para o 
manuseamento seguro, uso, fabrico, armazenamento, eliminação e descarga e não devem ser consideradas como uma garantia ou 
especificação de qualidade. As condições de utilização estão fora do nosso controlo e, por conseguinte, os utilizadores serão responsáveis 
pela verificação da exactidão e idoneidade das informações anteriores para todos os usos possíveis, previstos e imprevistos. 
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