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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto:                               Aquaplast. 
 

Código Interno:                                    Aquaplast. 
 
Principais usos recomendados:   Utilizado principalmente como plastificante e lubrificante antiestatico. 
 
Cas number:                                       Não disponível. 
 
Empresa: Basile Química Ind. e Com. Ltda. 
 
Endereço:  Rua Pierre Lafage, 196 – Vila Jaraguá – SP 
 
Fone/Fax para Emergências: (0xx11) 3299-5000 - (0xx11) 3299-5018  
 
E-mail: comercial@basilequimica.com.br 
 
 
2.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação do produto químico: Não classificado como perigoso. 
 
Perigos específicos: Não Aplicável 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Não aplicável. 
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Produto solúvel em água, é contaminante ao solo e a água. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Mistura 
 
Composição:  
 

NOME 
 

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
 

Emulsao de óleo mineral 50% 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: Aquaplast 
 
Sinônimo:. 
 
Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): Não Disponivel. 
 
Observação:  
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4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação:. 
 
Inalação: Não se espera efeitos imediatos devido a inalação.  Se necessário remova a vítima da área 
contaminada, mantendo-a deitada em repouso.  Manter as vias respiratórias livres removendo dentes postiços 
(chapa), se tiver.  Ministrar respiração artificial se necessário. Chamar/encaminhar ao médico. 
 
Contato com a Pele: Retirar roupas contaminadas e lavar com água corrente abundante. 
 
Contato com os olhos: Não friccionar, retirar lentes de contato se a pessoa utilizar, lavar com água corrente 
por no mínimo 15 minutos e encaminha-la ao oftalmologista. 
 
Ingestão: Não provocar vômito, dar água á vitima e encaminhar a mesma ao médico. 
 
Notas para o Médico: Realizar lavagem gástrica de forma cautelosa evitando a aspiração do produto para as 
vias aéreas.  Em altas concentrações é depressor do SNC. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Produto não inflamável. 
 
Perigos específicos: exposição prolongada a altas temperaturas,poderá provocar combustão incompleta e 
emitirá: hidrocarbonetos, vapor d’água, CO2, monóxido de carbono (CO), óxido de enxofre e nitrogênio, 
particularidades e fumaça. 
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros:  Equipamento de proteção individual comum. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Utilizaçao de EPI’s 
 
Precauções para o serviço de Emergência: Manter o produto dentro de uma barreira de contenção para 
evitar o contato com com a água e o espalhamento ,pois o produto dissolve facilmente em água. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Não deixar o produto atingir cursos de água pois é solúvel em água e em 
caso de contaminação do solo retirar a parte contaminada e coloca-las em containers para o tratamento ou 
então descarte. 
 
Métodos para Limpeza: Sempre que possível recupere o produto e remova o solo contaminando colocando-
os em tonéis ou containers.  
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7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizaçao de EPI’s (óculos de proteção e luvas) 
 
Precauções para manuseio seguro: Evitar contato com olhos e pele. 
 
Condições de Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente e pressão atmosférica, longe de 
umidade. Manter produto em tambores ou baldes. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Oxidantes fortes. 
 
Materiais para embalagem: Tanques e Tambores de Inox ou Aço Carbono com revestimento anti-corrosivo. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos: Não aplicável. 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Não disponível. 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado: 
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de proteção. 
 
Proteção da Pele: Luvas de PVC. 
 
Proteção Respiratória: Mascara de proteção contra vapores. 
 
Perigos Térmicos: Não aplicável. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Liquido. 
Forma: Forma do recipiente. 
Cor e Odor: Cor branca odor característico. 
pH: >9,00. 
Ponto de Fusão: Não determinado. 
Ponto de ebulição: Não determinado. 
Ponto de Fulgor: 165°C 
Taxa de evaporação: Não determinado. 
Inflamabilidade: Não determinado 
Limite de explosividade superior / inferior: Não determinado  
Pressão de vapor: Não determinado 
Densidade: 0,925 



 FISPQ 
 

Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico 

 

FISPQ Nº005 

Rev.:01 
Data: 24/06/2013 

Folha: 4 / 6 
 

AQUAPLAST 
 

4 

Solubilidade : Soluvel em água  
Coeficiente de participação: Não determinado. 
Temperatura de Autoignição:Não determinado. 
Temperatura de decomposição: Não determinado. 
Viscosidade: 20,9 cSt a 40 ºC 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Produto estável. 
 
Condições de Instabilidade: Não aplicável. 
 
Condições a evitar: Não aplicável 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Oxidantes fortes.  
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Na combustão sofre o processo de combustão incompleta assim 
podendo liberar monóxido de carbono. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda:  
 
Corrosão / Irritação da pele: Não se espera irritação significativa ou prolongada na pele. 
 
Lesões Oculares: Pode causar leve irritação nos olhos. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Quando inalados os vapores podem causar leve irritação das vias 
respiratórias.  E contato prolongado com a pele pode apresentar irritações. 
  
Mutagenicidade em células germinativas: Não determinado. 
 
Carcinogenicidade: De acordo com o IARC (Internacional Agency for Research on Cancer) produtos com 
altos teores de PAHs e PACs tem maior potencial de ser carcinogênico.  E, de acordo com a mesma 
Instituição, existe evidência suficiente de que óleos produzidos pela rota ácido-argila sejam carcinogênicos a 
animais de experimentação.  Assim é possível que este produto apresente potencial cancerígeno.  A avaliação 
os efeitos tóxicos foi baseado em dados de produtos similares, e na FISPQ (Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos) do fornecedor. 
 
 
Toxidade à reprodução: Não apresenta. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: Não apresenta. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Em contato prolongado pode causar o ressecamento da pele 
podendo provocar irritações, fissuras, queimaduras e dermatites. 
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Perigo por aspiração: : Quando inalados os vapores podem causar leve irritação das vias respiratórias.  Em 
altas concentrações os vapores inalados podem produzir inconsciência e parada respiratória. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: produto solúvel em água. 
 
Comportamento esperado: produto estável. 
 
Impacto Ambiental: O produto derramado sobre o solo, poderá em parte ser lixiviado, percolar e contaminar o 
lençol freático. O produto e a água resultante do combate ao fogo e de diluição são prejudiciais à flora e à 
fauna. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação regional.  
O arraste com água deve levar em consideração o tratamento posterior da água contaminada. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Embalagem após lavagem pode ser reutilizada ou então enviada 
para a reciclagem. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso pela legislação de transporte de produtos perigosos. 
 
Nome apropriado para embarque: Não classificado como perigoso. 
 
Classe de risco: Não aplicável. 
 
Número de risco: Não aplicável.  
 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações 
 
Normas aplicáveis: Decreto n° 3214 do TEM 
Decreto n° 2.567 de 03/07/98, relativo à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. 
Consultar regulamentações locais municipais eventualmente existentes e adequar conforme necessário. 
Rótulo: Produto não regulamentado como carga perigosa. 
Risco Químico: Pode reagir com oxidantes fortes. 
Risco de Fogo: Produto isento de ignição. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 
Referências 
 
Esta Ficha de informações de segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da 
NBR14725 de setembro de 2012 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 
informações contidas nesta ficha foram baseadas em nossa experiência com o produto e em dados 
apresentados em publicações técnicas. Visto que essas informações podem ser aplicadas sob condições que 
fogem do nosso controle e que podem não nos ser familiar, é de responsabilidade do usuário desta ficha 
determinar a sua conveniência para adoção das precauções de segurança necessárias ou para seus 
propósitos particulares. 
 
 
 
 
 
 


