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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto:                                RESINA PLASTACK 

 

Código Interno:                             Resina Plastack RB-808, Plastack RB -501, Plastack RB-503,  
Plastack RB-802,  Plastack RB-809, Plastack RB-810, Plastack RB-
505, Plastack RB-818,  Plastack RB-1205, Plastack RB-1405,  Plastack 
RB-9016,  Plastack RB-1505, Plastack RB-1000,  Plastack RB-1100, 
Plastack RB-1305, Plastack RB-9020, Resina Plastack RB-1005. 

 
 
Principais usos recomendados:    Favorece a incorporação e a preparação de compostos poliméricos. 
 
Cas number:                                       68410-16-2 
 
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: A poeira da resina finamente dispersa no ar pode ser explosiva. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Causa irritação nos olhos, pele, sistema respiratório e mucosas devido 
ao odor dos particulados que são formados.  
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente:  Pó de resina pode ficar disperso no ar. Produto não solúvel em água. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Resina hidrocarbônica.   
 
Composição:  
 

NOME 
 

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
 

Estireno 15 até 40 
Metil-Estireno 35 até 60 

Indeno 18 até 26 
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Metil-Indeno 2 até 8 
 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: Copolímero de estireno, indeno e homólogos.  
 
Sinônimo: Resina de petróleo, resina termoplástica de petróleo. 
 
Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 68410-16-2  
 
Observação: Esta ficha aplica-se a todos os tipos de resina PLASTACK. 
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação:. 
 
Inalação: Remover a vitima para local arejado. Em caso de parada respiratória providenciar respiração 
artificial. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigênio. Procurar auxilio médico imediato. 
 
Contato com a Pele: Lavar o local  contaminado pelo produto imediatamente com água corrente em 
abundância por no mínimo 15 minutos, removendo roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação 
procurar auxilio médico imediato. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizar. 
 
Contato com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com água corrente em abundancia mantendo as 
pálpebras abertas. Procurar auxilio médico se os sintomas persistirem. 
 
Ingestão: Se ingerido não induzir o vômito. Dê grande quantidade de água para a vítima. Se o vomito ocorrer 
espontaneamente, mantenha as vias respiratórias desobstruídas e dê mais água á vítima. Procurar auxilio 
médico imediato. 
 
Notas para o Médico: Não há conhecimento sobre a existência de antidoto especifico. Tratar 
sintomaticamente.  
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma e água. 
 
Perigos específicos: A queima do produto em incêndios pode produzir monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, vapores do produto não queimado e material particulado, além de outros produtos perigosos, 
dependendo da temperatura atingida e de outros materiais ou produtos existentes no local onde a queima 
estiver ocorrendo. A água utilizada para o resfriamento de equipamentos pode causar poluição. Essa água 
deve ser recolhida para posterior tratamento.  
 
Métodos especiais: Retirar os sacos contendo o produto da área sob incêndio se essa ação puder ser 
realizada sem correr riscos. Em caso de incêndio de grande intensidade, onde o combate através do 
posicionamento a uma distancia segura não for possível, abandonar a área de risco e deixar o produto 
queimar, monitorando o incêndio. 
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Proteção dos Bombeiros: Os responsáveis pelo combate/ controle deverão usar equipamento autônomo de 
proteção respiratória, operando no modo de pressão positiva e utilizar roupas de aproximação ao fogo. 
Cuidado pois a roupa de proteção ao fogo oferece proteção limitada. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Isolar e sinalizar a área. Eliminar as fontes de ignição tais como: chamas abertas, 
elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, circuitos elétricos, etc. Impedir qualquer 
ação ou procedimento que provoque a geração de fagulhas ou chamas. Prover sistema de ventilação para 
captação de particulados eventualmente dispersos no ar. Usar semi-mascara com filtro mecânico. Usar óculos 
de segurança, luvas e avental impermeáveis. 
 
Precauções para o serviço de Emergência: Não disponível.   
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos ade água. Avisar imediatamente a 
autoridade competente local se ocorrer a contaminação de sistemas de drenagem, cursos de água, solo ou 
vegetação. 
 
Métodos para Limpeza: Cobrir o produto com um lençol plástico para evitar que os particulados se espalhem, 
remover o produto com pá limpa e colocar dentro de um recipiente limpo e apropriado.  
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio: Deve ser manuseado em áreas com boa ventilação, limpa e de 
maneira a reduzir a emissão de poeiras. 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: Prover sistema de ventilação exaustora para captação de peiras 
suspensas no ar.  
 
Precauções para manuseio seguro: Evitar a formação de nuvens de poeira. Não furar, cortar ou soldar 
qualquer equipamento contendo resina PLASTACK ou suas paoeiras. 
 
Condições de Armazenamento: Armazenar em local seco com temperatura ambiente e bem ventilado. 
Manter distante de fontes de ignição e calor. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Ácidos Sulfuricos e nítricos, halogênios e materiais oxidantes fortes. 
 
Materiais para embalagem: Sacos plásticos. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos:  
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Medidas de Controle de Engenharia: Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-
se ventilação adequada (geral diluidora ou local exaustora). 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado:  
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de segurança. 
 
Proteção da Pele: Luvas de PVC e avental iampermeável. 
 
Proteção Respiratória: Avental impermeável. 
 
Perigos Térmicos: Produto pode ser explosivo quando em forma de nuvens de poeira. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Sólido 
Forma: Pastilhas ou pó 
Cor e Odor: Característico. 
pH: Não aplicável. 
Ponto de Fusão: 50°C á 165°C 
Ponto de ebulição: Não aplicável. 
Ponto de Fulgor: 212°C a 250°C 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não disponível. 
Limite de explosividade superior / inferior: Não definido.  
Pressão de vapor: Não aplicável. 
Densidade: 1,09 á 1,13 g/cm³ 
Solubilidade: Solúvel em solventes a base de hidrocarbonetos, acetonas, dissulfetos de carbono e 
tetracloreto. 
Coeficiente de participação: Não disponível. 
Temperatura de Auto-ignição:Não disponível. 
Temperatura de decomposição: Não disponível. 
Viscosidade: Não disponível. 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Estável sob condições normais de uso e estocagem. 
 
Condições de Instabilidade: Estável sob condições normais. 
 
Condições a evitar: Fontes de calor e/ou ignição 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Ácido sulfúricos e nítricos, halogênios e materiais oxidantes fortes. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Em temperaturas elevadas pode se decompor em seus constituintes 
básicos. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Os copolímeros de estireno, metil-estireno, indeno, metil-indeno não apresentam efeitos 
toxicológicos. Sob a forma de particulados pode ocorrer irritação e sensibilização devido ao solvente absorvido, 
porém, sem ação fibrogênica. Em temperaturas elevadas a resina pode se decompor em seus componentes 
básicos. Nesta situação podem ocorrer efeitos tóxicos, principalmente devido ao estireno.  
 
Corrosão / Irritação da pele: Em forma de particulado pode causar sensibilização/irritação cutânea. 
 
Lesões Oculares: Pode causar irritação ocular em forma de particulado. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Produto em forma de particulado pode causar sensibilização 
respiratória e cultânea. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não possui nenhum efeito conhecido. 
 
Carcinogenicidade: Não possui nenhum efeito conhecido. 
 
Toxidade à reprodução: Não possui nenhum efeito conhecido. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: Não possui nenhum efeito conhecido. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Não aplicável. 
 
Perigo por aspiração: Não aplicável. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: Não aplicável por se tratar de produto sólido e insolúvel em água. 
 
Comportamento esperado: Produto estável. 
 
Impacto Ambiental: A resina PLASTACK não tem toxidade ambiental comprovada. Como resíduo sólido é 
classificado como resíduo classe 1 por ser solúvel em hexano. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: A incineração ou co-processamento em instalações autorizadas, 
quando realizada de forma correta, é considerado o método de disposição correto. A incineração deverá ser 
realizada  de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e em concordância com as 
normas dos órgãos ambientais locais. 
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Tratamento e Disposição da Embalagem: Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação 
em empresas credenciadas. 
 
 
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. 
 
Número de risco: Não classificado. 
 
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. 
 
 


