
 FISPQ 
 

Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico 

 

FISPQ Nº: 030 

Rev.02 
Data: 10/02/2015 
Folha: 1 / 6 

 

PLASTPAR B-140 
 

1 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: PLASTPAR B-140 

 

Código Interno:                                     PLASTPAR B-140 
 
Principais usos recomendados:    Extensor (Plastificante para massa de borracha) 
 
Cas number:                                       74869-22-0 
 
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: Produto não classificado como perigoso. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: O contato direto com o produto pode causar irritação na pele e o vapor 
liberado pode causar irritação nas vias aéreas e irritação ocular. 
  
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: A liberação de grandes quantidades do produto em ambiente aquático 
pode causar a diminuição da concentração de oxigênio disponível no ambiente, devido á formação de uma 
camada do produto na superfície. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Substância. 
 
Composição:  
 

NOME 
 

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
 

Mistura de hidrocarbonetos saturados 99% 
Compostos sulfonados 1% 

*valor típico. 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: Óleo lubrificante básico 
 
Sinônimo:.Óleo lubrificante, óleo mineral. 
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Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 74869-22-0 
 
Observação:  
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação:. 
 
Inalação: Remova a vitima para local arejado. 
 
Contato com a Pele: Lave o local exposto ao produto com água em abundancia e sabão até a completa 
remoção do material. 
 
Contato com os olhos: Enxague os olhos cuidadosamente mantendo as pálpebras abertas durante 
aproximadamente 15 minutos. No caso do uso de lentes de contato remova-as se possível. Caso ocorra 
irritação ocular consulte um oftalmologista.  
 
Ingestão: Não induza a vítima ao vomito. Lave a boca da vítima com água. Caso a vítima sinta indisposição 
contate um centro de informação toxicológica ou um médico. 
 
Notas para o Médico:  Se necessário forneça tratamento sintomático. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Pó químico, névoa d’água, dióxido de carbono. 
 
Perigos específicos: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e 
tóxicos como gás sulfídrico, monóxido e dióxido de carbono. 
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão 
positiva e vestuário protetor completo. Contêiners e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com 
neblina d’água. 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Remova preventivamente todas as fontes de ignição, não fume no local, evite o 
contato com o produto. Se necessário utilize equipamento de proteção individual.  
 
Precauções para o serviço de Emergência: Utilizar equipamento de proteção completo, com luvas de PVC, 
calçado de segurança, óculos ou protetor facial contra respingos e avental impermeável. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evite que o material derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. 
 



 FISPQ 
 

Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico 

 

FISPQ Nº: 030 

Rev.02 
Data: 10/02/2015 
Folha: 3 / 6 

 

PLASTPAR B-140 
 

3 

Métodos para Limpeza: Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorva o material derramado 
com areia ou outro material inerte e coloque em recipiente adequado para posterior destinação adequada. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador:  Utilizar os equipamentos de proteção de acordo com a atividade 
que será exercida. 
 
Precauções para manuseio seguro: Manusear o produto em local ventilado ou com sistema de 
ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite o contato do produto com os materiais 
incompatíveis com o mesmo. Utilizar os equipamentos de proteção individual quando necessário.  
 
Condições de Armazenamento: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de 
fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados, longe de 
materiais incompatíveis. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis:  Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e nitratos. 
 
Materiais para embalagem: Semelhante a embalagem original. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos: 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio 
exterios. Estas duas medidasauxiliam a redução da exposição aao produto. Manter as concentrações 
atmosféricas, dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição  ocupacional indicados. 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado:  
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. 
 
Proteção da Pele: Luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e avental impermeável. 
 
Proteção Respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para névoas orgânicas para 
exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda três vezes o valor 
TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, depeça facial inteira, operando 
em modo de pressão positiva. 
 
Perigos Térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 
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Estado Físico: Liquido. 
Forma: 
Cor e Odor: Coloração transparente amarelado, com odor característico.  
pH: Não aplicável. 
Ponto de Fusão: Não disponivel  
Ponto de ebulição: Não disponível. 
Ponto de Fulgor: >230°C 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não aplicável. 
Limite de explosividade superior / inferior: Naão disponível.  
Pressão de vapor: <666,5 Pa (<5mmHg) a 25°C 
Densidade: 0,8870 a 20°C 
Solubilidade : Solúvel em solventes orgânicos insolúvel em água. 
Coeficiente de participação: Log know: 3,9 – 6,0 
Temperatura de Autoignição: 360°C 
Temperatura de decomposição: >400°C 
Viscosidade: 97,9 cSt a 40C 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Produto estável sob condições normais de temperatura e pressão.  
 
Condições de Instabilidade: Não são conhecidas reações perigosas em relação ao produto. 
 
Condições a evitar: Temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis. 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e nitratos. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Destilados leves e coque. Em combustão pode liberar gases 
irritantes e tóxicos como sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Não classificado como tóxico agudo por via dérmica e oral. 
 
Corrosão / Irritação da pele: O contato com a pele pode provocar leve irritação com vermelhidão. 
 
Lesões Oculares: Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele:  O contato repetido e prolongado pode causar dermatite. Não é 
esperado que o produto provoque sensibilização respiratória. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado como mutagênico. 
 
Carcinogenicidade: Não classificado como carcinogênico para humanos. 
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Toxidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxidade á reprodução. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: A inalação de névoas edo produto pode provocar irritação ao 
trato respiratório com tosse, dor de garganta e falta de ar. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Pode causar irritação ao trato respiratório após inalação 
repetida de névoas do produto.  
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade: produto não classificado como tóxico para o ambiente aquático. 
 
Mobilidade: Não determinada. 
 
Comportamento esperado: Apresenta potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.  
 
Impacto Ambiental: A liberação de grandes quantidades do produto pode causar efeitos ambientais 
indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido á formação de 
uma camada oleosa na superfície, revestimento e consequentemente sulfocamento de animais. 
  
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: Produto pode ser reciclado ou incinerado, descartar produto conforme 
a legislaçao local. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Sempre que possível reciclar as embalagens. Incineraçao ou 
aterro deverão ser considerados somente quando a reciclagem não é factível. 
 
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 
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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 em temperatura e pressão normais. 
 
 
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. 
 
 


