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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: PLASTPAR B-120 

 

Código Interno:                                     PLASTPAR B-120 
 
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. 
 
Perigos específicos: O produto não possui perigos específicos. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: O contato prolongado e repetido com o produto pode causar dermatite. 
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso 
para o meio ambiente devido á possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo 
a possibilidade de ocorrer as trocas gasosas. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Substancia de petróleo. 
 
Composição:  
 

NOME 
 

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
 

Misturas de petróleo compostas por hidrocarbonetos 
saturados 99% 

Compostos sulfurados 1% 
 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: PLASTPAR B-120 
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Sinônimo:. 
Óleos lubrificantes. 
 
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 e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a 
vitima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio por meio de pessoal treinado, se necessário aplique 
respiração artificial. Procure atenção médica, leve esta FISPQ. 
 
Contato com a Pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com á gua em 
abundancia por pelo menos 15 minutos. Procure ajuda médica. Leve esta FISPQ. 
 
Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. 
Retire lentes de contato quando for o caso. Procure ajuda médica imediatamente. Leve esta FISPQ. 
 
Ingestão: lave a boca da vítima com água em abundancia. Não induza o vômito. Procure ajuda médica. Leve 
esta FISPQ. 
 
Notas para o Médico: Evite o contato com o produto ao socorrer a vitima. O tratamento sintomático deve 
compreender, sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além 
de assistência respiratória. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Pó químico, névoa d’água, dióxido de carbono.  
 
Perigos específicos: Não utilizar jatos d’água diretamente no fogo. 
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão 
positiva e vestuário protetor completo. Containers e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com 
jatos d’água. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Fontes de ignição devem ser retiradas do local. Produto não inflamável. Evite a 
inalação dos vapores/névoa do produto e o contato do produto com os olhos e pele. Caso necessário utilize 
equipamento de proteção conforme descrito na seção 8.  
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Precauções para o serviço de Emergência: Utilizar equipamento de proteção completo, com óculos de 
proteção ou protetor facial contra respigos, luvas de proteção de PVC e avental impermeável. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evite que o produto atinja cursos d’água e redes de esgoto. A água 
proveniente do combate a incêndio também pode causar poluição. 
 
Métodos para Limpeza: Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão das 
névoas. Utilize barreiras naturaisou de contenção de derrame. Recolha o material em recipientes apropriados e 
remova-os para local seguro. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: : Evite a inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite 
respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, 
descritos na seção 8.  
 
Precauções para manuseio seguro: Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas 
de ventilação geral/local adequado. Evite formação de vapores ou névoas. Caso necessário, utilize 
equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8. 
 
Condições de Armazenamento: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distancie de 
fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de 
armazenamento deve ser afastado de produtos e materiais incompatíveis, ter o piso impermeável e com dique 
de contenção para reter em caso de vazamento.  
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e nitratos. 
 
Materiais para embalagem: Não especificado. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos: 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente 
quando ocorrer formação de vapores/névoas do produto mantendo sempre a concentração do produto no ar 
abaixo de 5,0mg/m³ (TLV-TWA). É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na 
área de trabalho.   
 
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. Avental impermeável. 
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Proteção Respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para névoas orgânicas para 
exposições médias acima 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, de peça facial inteira, operando em modo de 
pressão positiva. 
 
Perigos Térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Liquido 
Forma:  
Cor e Odor: Coloração transparente a amarelado.produto com odor característico. 
pH: Não aplicável. 
Ponto de Fusão: Não disponível. 
Ponto de ebulição: Não disponível. 
Ponto de Fulgor: >220°C (vaso aberto) 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não disponível. 
Limite de explosividade superior / inferior: Não disponível.  
Pressão de vapor: <666,5 Pa (<5mmHg) a 25°C 
Densidade: 0,942 a 20°C 
Solubilidade : Solúvel em solventes orgânicos. Insoluvel em água. 
Coeficiente de participação: Log know: 3,9 – 6,0 
Temperatura de Autoignição: >350°C 
Temperatura de decomposição: >400°C 
Viscosidade: 50 a 62 cSt 40°C 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento.  
 
Condições de Instabilidade: Produto estável sob condições normais de manuseio e armazenamento. 
 
Condições a evitar: Evitar a exposição do produto a elevadas  temperaturas, fontes de ignição 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. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Não é esperado que o produto apresente toxidade aguda. 
-Névoa de óleo mineral: 
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DL50(pele, coelhos): >5000mg/kg 
DL50(oral, ratos): >25000mg/kg 
 
Corrosão / Irritação da pele: O contato do produto com a pele pode causar leve irritação com vermelhidão 
local. O contato repetido e prolongado pode causar dermatite. 
 
Lesões Oculares: Não é esperado que o produto provoque irritação ocular. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou 
á pele. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Produtos que apresentam como resultado índice de 
mutagenicidade >1,0 são considerados potencialmente mutagênicos. 
Teors de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos – IP-346: 0,7% (p/p) 
 
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 
 
Toxidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxidade á reprodução. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: A inalação de névoas do produto pode causar irritação ao trato 
respiratório com tosse, dor de garganta e falta de ar. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Pode causar irritação no trato respiratório após a inalação de 
repetida de névoas do produto. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: Não determinada. 
 
Comportamento esperado: É esperada baixa degradabilidade e baixa persistência. 
 
Impacto Ambiental: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente 
devido á possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo a possibilidade da 
ocorrência de trocas gasosas.  
CL50(Daphnia magna, 48h): >1000mg/L 
Apresenta potencial bioacuulativo em organismos aquáticos. 
Log know: 3,9 – 6,0 
BCF:132 (valor estimado). 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
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Tratamento e Disposição do Produto: Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso 
aprovado ou retorna-lo ao fabricante ou fornecedor. Outros métodos consultar a legislação federal e estadual: 
Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10,004/2004. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Nunca reutilize embalagens vazias pois elas podem conter restos 
do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste 
caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

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


