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1. Identificação do produto e da empresa 
 

DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE 
Empresa:  
Dura Tintas e Revestimentos Ltda. 
 Endereço: Rod. Geraldo Scavonne, 2730  
Complemento: nº183 
Condomínio Vale Industrial Paulista 
12305-490 Jacareí, São Paulo, Brasil. 
CNPJ:  07.078.832/0001-70 
Telefone:  12 3958 2994 
Número de fax : 12 3958 3528 
Endereço de email:  contato@duralatex.com.br 
Site: www.duralatex.com.br 
 
 
2. Composição e informações sobre os ingredientes 
Tipo de produto: preparado 
Natureza química. Liquido de base aquosa não inflamável, resina acrílica, 
cargas minerais. 
Ingredientes que contribuem para o perigo  
 

� Bactericida-mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247 
500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [ECno. 220-239-6] (3:1) 

 
conteúdo (W/W): > 0 % - <= 0,1 % 
número-CAS: 55965-84-9 
número de índice: 613-167-00-5 
Símbolo (s) de perigo: Xi, N 
Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53 
 

� Dióxido de Titânio 
conteúdo (W/W): > 10 % - <= 25 % 
número-CAS: 13463-67-7 
número de índice: 236-675-5 
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3. Identificação dos perigos 
Efeitos do produto:  Pode causar irritabilidade se atingir a pele. 
Perigos importantes: Ingestão 
Perigos específicos: Não conhecido  
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais: Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, 
procurar um médico. Nunca administrar nada por via oral a pessoas 
inconscientes. 
Após contato com a pele: Remover as roupas contaminadas, lavar a pele com 
água e sabão enxaguar com bastante água. 
NÃO utilizar solventes ou diluentes. 
Após contato com os olhos:  Manter as pálpebras abertas e lavar 
abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a 
lavagem dos olhos. Consultar um médico. 
Após ingestão: Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um 
médico. Manter a vítima em repouso. 
Não provocar vômitos. 
Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. 
Nunca administrar nada por via oral a pessoas inconscientes. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
Ponto de fulgor: Não aplicável 
Inflamabilidade: Não aplicável  
Meios de extinção: Por extintores pó químico seco ou água pulverizada. 
Procedimentos Especiais de Combate ao fogo: Usar equipamentos 
adequados para combate de incêndio. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen to 
Precauções pessoais: Evitar que atinja a pele e os olhos. 
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Precauções ao meio ambiente: Não permitir que atinja canalizações ou cursos 
d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar 
em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local. 
Métodos de limpeza: Recolher o produto derramado em um recipiente 
adequado. 
Disposição: Dispor o material de acordo com a legislação local, estadual ou 
federal. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento  
Manuseio:  
Medidas técnicas: Evite contato direto com o produto, usar equipamentos de 
proteção individual tais como luvas, óculos, botinas e uniformes. 
 
Armazenamento:  
Medidas técnicas: Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardar em 
posição vertical para evitar vazamentos. Observar as indicações contidas no 
rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado proteger da ação direta do 
sol. Manter o local arejado. 
Produtos e materiais incompatíveis: Manter afastados de agentes oxidantes, 
soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes. 
 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Equipamento de proteção individual: 
 
Proteção respiratória: Usar mascaras respiratórias, necessário devido a 
eventuais poeiras. 
Proteção dos olhos:  Usar óculos, necessário em caso de perigo de contato 
com os olhos. 
Proteção da pele:  Usar luvas, necessário para evitar o contato com pele. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas  
Estado físico:  Liquido 
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Forma:  Liquido 
Cor:  Branco 
Odor:  Característico 
Viscosidade:  110 KU 
Valor do pH:  acima de 9,0 
Ponto de fulgor:  Não aplicável 
Miscibilidade com água: Miscível 
Limite de explosividade superior ou inferior:  Não aplicável 
Temperaturas específicas mudanças de estado físico:  Não aplicável 
 
 
10. Estabilidade e reatividade 
Instabilidade: O produto é estável se armazenado e manuseado como 
descrito/indicado. 
Reações perigosas: Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ 
indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas. 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Manter afastado de materiais 
fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações 
exotérmicas. 
 
 
11. Informações toxicológicas. 
Toxidade aguda: Não existem dados próprios. 
 
Efeitos locais: 
Contato com pele: Pode ser irritante para a pele 
Contato com os olhos: Irritante para os olhos. 
 
 
12. Informações ecológicas. 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto: Não aplicável 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e Disposição. 
Métodos de tratamento e disposição: 
Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais. 
Restos de Produto:  Observar as prescrições legais locais e nacionais. 
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Embalagens usadas: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor 
possível para serem descartadas em conformidade com as regulamentações, 
estaduais e locais. 
 
 
14. Informações sobre transporte. 
Regulamentações nacionais e internacionais: 
Transporte Terrestre 

• Rodoviário-  Produto não perigoso conforme os critérios da 
regulamentação de transporte  

• Ferroviário- Produto não perigoso conforme os critérios da 
regulamentação de transporte  

Transporte Fluvial 
Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte   
Transporte Marítimo (IMDG) 
Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte  
Transporte Aéreo (IATA/ICAO) 
Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte  
 
 
15. Regulamentações. 
Informações sobre riscos 
 
Símbolo (S) de perigo 
Xi-irritante. 
Frases R43- Pode causar sensibilidade se atingir a pele. 
Frases S24- Evite que atinja a pele. 
Frases S37- Usar luvas adequadas. 
 

� Bactericida-mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247- 
500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC 

no. 220-239-6] (3:1) 
 
 
16. Outras informações. 
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As informações contidas nesta FISPQ são baseadas em  nossos 
conhecimentos atuais experiências descrevendo os pr odutos  apenas 
considerando os requerimentos de segurança dos mesm o não 
assegurando suas propriedades (especificação do pro duto),os dados 
atuais são para melhor conhecimento do produto para  o manuseio e 
aplicação adequadas do mesmo seguindo as especifica ções contidas na 
embalagem ou literatura. 
Qualquer outro uso do produto não respeitando as no rmas contidas nesta 
FISPQ tal como armazenamento, manuseio ou aplicação  são de inteira 
responsabilidade do usuário. 
 
 
 
 


