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1. IDENTIFICAÇÃO  
 

Nome: Silicone Líquido R2  

Razão Social: R2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 

Endereço: End.: Rod. Gumercindo Boza, 

16855 - Mato Limpo – Campo Magro-PR 

CEP: 83535-000  

Telefone: Atendimento ao Cliente - (0XX41) 

3335-3240  

E-mail: R2@R2.com.br  

CNPJ: 20.625.895/0001-67 

Químico Resp.: CRQ 09400723-IX 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Elementos de rotulagem: Cuidado aerossol 
inflamável. Mantenha fora do alcance das 
crianças. 

Outros perigos: Aerossol inflamável / 
Recipiente pressurizado: pode romper se 
aquecido / Mantenha afastado calor, faísca, 
chama aberta e superfícies quentes. Não 
fume. / Não pulverize sobre chama aberta ou 
outra fonte de ignição. / Mantenha ao abrigo da 
luz solar. Não exponha a temperaturas 
superiores a 50°C. 

Principais Riscos: Pode causar irritação à 
pele, aos olhos e ao trato respiratório.  

Riscos à Saúde: Pode causar sensibilização 
por inalação e em contato com a pele, após 

períodos prolongados e frequentes. A inalação 
excessiva em altas concentrações de vapores 
pode causar sonolência e narcose.  

Riscos Ambientais: Não existem dados 
disponíveis. 

Riscos Específicos: Produto inflamável sob 
pressão. 
 
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE 
OS INGREDIENTES 

Produto químico: Este produto é uma mistura 
de Silicone, Essência e Gás Propelente. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Ações que devem ser evitadas: Não ofereça 
nada, por via oral, a uma pessoa inconsciente. 
Em caso de dúvidas, ou quando os sintomas 
persistirem, procure auxílio médico. Leve esta 
FISPQ 

Ingestão: Não provoque vômito. Nunca dê 
nada via oral a uma pessoa inconsciente. 
Envie o acidentado até o Serviço de Saúde ou 
Centro de Informações Toxicológicas mais 
próximo, levando consigo a embalagem do 
produto.   

Inalação: Mantenha a pessoa em local 
ventilado, em repouso e aquecida. Obtenha 
auxílio médico imediatamente, levando 
consigo a embalagem do produto. 

Contato com a pele: Lave imediatamente o 
local atingido com sabão e água em 
abundância. Procure um médico levando 
consigo a embalagem do produto.  

Contato com os olhos: Lave com água 
corrente e limpa por pelo menos 15 minutos. 
Se a irritação persistir, consulte um médico 
levando consigo a embalagem do produto. 

Nota para o Médico: Este produto contém 
destilados de petróleo, não havendo antídoto 
específico. Tratamento sintomático. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meios de extinção:  
Métodos de extinção apropriados: Em caso 
de incêndio, usar Pó químico seco, espuma ou 
dióxido de carbono (CO2). Para incêndio de 
grandes proporções são recomendadas 
espumas resistentes a álcool. NÃO UTILIZAR 
JATOS DE ÁGUA. 
Métodos de extinção não apropriados: Água 
em forma de jato direto. 
Perigos específicos: As latas de aerossol 
podem explodir em temperatura superior à 
50ºC. Mantenha isolado de calor, corrente 
elétrica, faíscas e chama aberta. 
Equipamentos especiais no combate ao 
fogo: Usar equipamentos completos de 
combate ao fogo, inclusive com o fornecimento 
de ar. A utilização de jatos de água pode ser 
ineficiente, se for utilizado, bicos para 
pulverização são os mais adequados. Utilize a 
água para resfriar as embalagens fechadas 
evitando o aumento da pressão interna e uma 
possível auto-ignição ou explosão. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA 
DERRAMAMENTO / VAZAMENTO 

Precauções Pessoais: Remova quaisquer 
fontes de ignição existentes. 

Prevenção da inalação: Em contato com a 
pele, mucosas e olhos devem ser utilizados os 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) 
como: Luvas, máscara para vapores, óculos de 
proteção, avental e roupas apropriadas.  

Precauções para o Meio Ambiente: Para 
derramamento de maiores proporções, o 
Órgão Estadual Controlador do Meio Ambiente 
deverá ser avisado sem demora, a fim de que 
possa tomar as devidas providências em 
conjunto com as autoridades e outros órgãos 
competentes.  

Métodos de remoção e limpeza: Remover o 
material derramado com absorventes 
adequados (serragem ou areia). O material 
absorvente contaminado deverá ser 
encaminhado para aterro ou incineração 
sempre com o conhecimento e autorização do 
órgão ambiental local.  

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio  
Manuseio: Recomenda-se a utilização de 
luvas e óculos de segurança para manuseio do 
produto.  
Técnicas apropriadas: Mantenha a 
embalagem longe de calor, faíscas ou chamas 
abertas. Extinga todos os equipamentos 
eletrodomésticos, elétricos e quaisquer outras 
fontes aquecedoras. Os vapores podem se 
concentrar e criar condições de auto-ignição 
ou explosão. Sinalize a área para indicar a 
presença do produto. Risco de acúmulo 
eletrostático. É recomendável exaustão ou 
ventilação no local durante o uso do produto. 
Não fume durante a utilização.  
Precauções para manuseio seguro: Usar os 
equipamentos de proteção individual (EPI) 
recomendados.  
Orientações para manuseio seguro: Manter 
o produto longe de fontes de calor, chama ou 
ignição. Manter afastado de comida, bebida e 
ração animal. Manter as roupas de trabalho em 
local separado.  
Armazenamento: Produto estável à 
temperatura ambiente, manter em local fresco 
e seco com proteção à luz e ao calor. 
Mantenha a embalagem bem fechada e na 
posição vertical. Manter em temperatura 
inferior a 50°C. 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Não 
estocar próximo a oxidantes (Ex. Cloro e 
Oxigênio Concentrado).  
Condições a serem evitadas: Altas 
temperaturas e umidades. 
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4 – Extremo 
3 – Alto 
2 – Moderado  
1 – Leve 
0 – Mínimo        
 

 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Proteção dos Olhos: Utilizar óculos de 
segurança. Se possível, não utilize lentes de 
contato durante o tempo de utilização do 
produto, pois podem ser danificadas e 
prejudicar os olhos em caso de respingos.  

Proteção Respiratória: Recomenda-se a 
utilização de máscara contra vapores.  

Proteção da Pele e do Corpo: Utilizar avental 
e roupas adequadas.  

Proteção das Mãos: Utilizar luvas de borracha 
nitrílica, PVC ou outro material impermeável, 
lavar bem as mãos após o uso do produto.  

Medidas de Higiene: Durante o manuseio do 
produto não ingerir alimentos ou bebidas, nem 
fumar. Manter o produto devidamente fechado 
e afastado de alimentos, bebidas ou ração 
animal. Lavar as mãos e outras partes do 

corpo que tiveram contato com o produto, 
utilizando água e sabão. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Estado físico: Líquido viscoso homogêneo  

Odor: Lavanda  

Cor: Incolor  

pH: 6,0 a 7,0  

Limite de explosividade: Não estocar acima 
de 50°C  

Taxa de evaporação: N/A  

Ponto de fulgor: N/A  

Viscosidade: ≥ 40” cf n°46  

Densidade: 0,99 g/cm3, variação ± 0,05  

Solubilidade em água: Insolúvel em água 

Pressão Interna: 45 a 55 Psi a 50°C  

Taxa de liberação: 75 a 105 g/minuto 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade: Estável em temperatura e 
pressão ambiente.  

Reações Perigosas: Não ocorrem em 
condições normais de manuseio e 
armazenamento.  

Condições e Materiais a Evitar: Alta 
temperatura e umidade.  

Incompatibilidade: Oxidantes fortes e ácidos. 

Produtos perigosos de decomposição: 
Fuligem e óxidos de carbono (decomposição 
térmica). 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Toxicidade aguda: A aspiração de altas 
concentrações pode causar pneumonia 
química. 
 
 
 

Inflamabilidade 2 

Saúde 1 Reatividade 1 

Especial  
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Corrosão/irritação à pele: Contatos repetidos 
ou prolongados com o produto podem causar 
redução na oleosidade natural da pele, 
resultando em dermatites de contato não-
alérgico e absorção pela pele 
Lesões oculares graves/ irritação ocular: 
Pode provocar leve irritação ocular com 
vermelhidão e lacrimejamento. 
Sensibilização respiratória ou à pele: Não é 
esperado que o produto provoque 
sensibilização respiratória ou à pele. 
Mutagenicidade em células germinativas: 
Não é esperado que o produto apresente 
mutagenicidade em células germinativas.  
Carcinogenicidade: Não é esperado que o 
produto apresente carcinogenicidade. 
Toxicidade à reprodução: Não é esperado 
que o produto apresente toxicidade à 
reprodução.  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única: O aquecimento do produto 
pode gerar vapores e névoas irritantes das vias 
respiratórias com tosse, dor de garganta e falta 
de ar.  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida: Não é esperado que o 
produto apresente toxicidade ao órgão-alvo 
específico por exposição repetida. 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o 
produto apresente perigo por aspiração. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentos e 
impactos do produto 
Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto 
apresente ecotoxicidade. Persistência e 

degradabilidade: É esperado que o produto 
apresente persistência e não seja rapidamente 
degradável. 
Potencial bioacumulativo: Não é esperado 
potencial bioacumulativo em organismos 
aquáticos.  
Mobilidade no solo: Não determinada.  
Outros efeitos adversos: A liberação de 
grandes quantidades de produto pode causar 
efeitos ambientais indesejáveis. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Métodos recomendados para destinação 
final 

Produto: Pode ser depositado em aterros, 
enviado a uma unidade de incineração 
apropriada ou outras formas de eliminação que 
atendam aos requisitos das legislações locais.  

Outros métodos: consultar legislação federal 
e estadual Resolução CONAMA 005/1993, 
NBR 10.004/2004. 

Restos de Produtos: Manter restos dos 
produtos em suas embalagens originais e 
devidamente fechadas. Encaminhar para o 
sistema de tratamento de resíduo.  

Embalagem Usada: Não reutilize embalagens 
vazias. Estas podem conter restos do produto 
e devem ser mantidas fechadas e 
encaminhadas para descarte apropriado. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O 
TRANSPORTE 

Regulamentações internacionais: este 
produto não é considerado como produto 
perigoso para o transporte terrestre, marítimo 
e aéreo de acordo com os respectivos 
regulamentos (ADR, IMDG, IATA – DGR). 

Regulamentação nacional: este produto não 
é classificado como perigoso para transporte, 
de acordo com a Portaria 204 do Ministério dos 
Transportes de20/05/199, Decreto n.º 96.044 
de 18/05/88 e Portaria n.º 402 de 09/09/98. 
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15. REGULAMENTAÇÕES 

Informações sobre riscos e segurança: 

Frases de Risco: R 22 – nocivo por ingestão. 

Frases de Segurança: S2 – manter fora do 
alcance das crianças. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Nos locais onde se manipulam produtos 
químicos deverá ser realizado o 
monitoramento da exposição dos 
trabalhadores, conforme PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 
Funcionários que manipulam produtos 
químicos, em geral, devem ser monitorados 
biologicamente conforme o PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) da NR-7. 

As informações e recomendações constantes 
desta publicação foram pesquisadas e 
compiladas de fontes idôneas, dos MSDS dos 
fornecedores e de legislações aplicáveis ao 
produto. 

Os dados dessa Ficha referem-se a um 
produto específico e podem não ser válidos 
onde esse produto estiver sendo usado em 
combinação com outros. A R2, com os fatos 
desta ficha, não pretende estabelecer 
informações absolutas e definitivas sobre o 
produto e seus riscos, mas subsidiar com 
informações, diante do que se conhece, aos 
seus funcionários e clientes para sua proteção 

individual, manutenção da continuidade 
operacional e preservação do Meio Ambiente. 

SIGLAS UTILIZADAS: 

N.A. = Não se Aplica 
N.D. = Não Disponível 
N.R. = Não Relevante 
NR = Norma Regulamentadora 
N.E. = Não Especificado 
LT – MP = Limite de Tolerância – Média 
Ponderada 
VM = Valor Maximo 
ACGIH = American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists 
TLV - TWA = Threshold Limit Value – Time 
Weighted Average 
TLV – STEL = Threshold Limit Value – Short-
Term Exposure Limit 
IARC = International Agency for Research on 
Cancer 
PPRA = Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais 
PCMSO = Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional 
IMDG = International Maritime Dangerous 
Goods Code 
IATA–DGR = International Air Transport 
Association – Dangerous Goods Regulation. 


