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1.... IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Produto: BETACRIL – Impermeabilizante Asfáltico Composto com Acrílico
Empresa: Faber Tecnologia Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Rua Hudson Distrito Industrial Bairro Jardim Canadá Nova Lima-MG Cep 34.000-000
Telefone: 31.3581.3133
E-Mail : faber@fabertecnologia.com.br

2.... COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Composição: asfalto, emulsão acrílica e cargas inertes
Natureza Química: Derivados de Petróleo

3.... IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
Ingestão: Pode causar desconforto estomacal incluindo irritação e náusea
Inalação: Não causa danos respiratórios
Pele: Exposto em pequenas quantidades por um curto período de tempo não causa efeito tóxico
Olhos: Pode causar irritação

4.... MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Procedimentos em caso de intoxicação Procedimentos em caso de intoxicação tos em caso de
intoxicação
Ingestão: Não induzir o vomito. Beber grandes quantidades de água. Chame o médico ou centro
toxicológico
Inalação: Remover a vitima ao ar fresco, em caso de problemas respiratórios procurar auxilio
médico
Pele: Lavar com grande quantidade de água. Tirar as roupas contaminadas.
Olhos: lavar imediatamente com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos,
procurar auxilio medico se houver vermelhidão ou desconforto persistente.

5.... MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:
Meios de extinção Meios de extinção
Produto não inflamável
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6.... MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções ao meio ambiente. Isolar a área. Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água.
Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de
água ou se contaminar o solo ou a vegetação.
Métodos de limpeza: O produto deve ser recolhido para recipientes adequados, devidamente
identificados, para descarte posterior.

7.... MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio: Evitar contato com os olhos, pele e roupas.
Armazenamento: Armazenar em local seco e bem ventilado. Manter as embalagens bem
fechadas quando fora de uso.

8.... CONTROLE DE EXPÓSIÇÃO OU PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Proteção respiratória: Não é necessária
Proteção das mãos: Luvas de borracha ou PVC
Proteção dos Olhos: Óculos de Segurança
Proteção da pele e do corpo: Avental e botas de borracha ou PVC
Medidas de Higiene: Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o
manuseio.
9.... PROPRIEDADES FISICO - QUIMICAS
Aspecto: Emulsão pastosa
Cor: Preto acinzentado
Ph: 7.0
Ponto de fusão: Não há
Densidade: 1,10 g/cm
Solubilidade: Solúvel em água
Viscosidade: 6500 cps
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estabilidade: Estável nas condições normais de uso e estocagem
Condições a evitar: Calor excessivo, irradiação direta do sol ou congelamento.
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Contato com a pele: Pode causar leves irritações
Contato com os olhos: Pode causar leves irritações
Ingestão: Pouco tóxico
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Prevenir a contaminação do solo, esgotos ou águas de superfície fazendo o descarte correto.
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES
Tratamento e disposição do produto Tratamento e disposição do produto
Os resíduos de produtos químicos em geral devem ser tratados como resíduos especiais. Sua
eliminação esta regulamentada pela legislação vigente, sendo assim entrar em contato com a
entidade (autoridade ou empresa) que coleta resídua e informar-se sobre sua eliminação.
Tratamento e disposição da embalagem Tratamento e disposição da embalagem
Não remover os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa.
Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas.
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Nome apropriado para embarque: BETACRIL
Acrílico

– Impermeabilizante Asfáltico Composto com

15. REGULAMENTAÇÕES
Normas aplicáveis: Não há

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Validade do produto: 12 meses após a fabricação

“ As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam
excluídas todas as garantias. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e
determinações existentes. Favor consultar a ficha técnica / modo de emprego do produto antes
de sua utilização” .
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