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SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa 
 

1.1. Identificação do produto 

Nome comercial : Cimentcola Pronto Quartzolit 

Uso recomendado : Argamassa colante acríl ica para assentamento de revestimentos em ambientes internos 

Restrições de uso : Não recomendado para uso externo ou em ambientes submersos (piscinas, saunas, tanques) 

1.2. Identificação da Empresa 

Saint-Gobain do Brasil  Produtos Industriais e para Construção Ltda 

Via de Acesso João de Goés, 2127 

06612-000 Jandira-SP 

T SAC 0800 709 6979; (11) 2196-8000 
 

 

Número de emergência : SAC 0800 709 6979 
 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 
 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com GHS-BR (ABNT NBR 14725-2) 

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2 

2.2. Elementos apropriados de rotulagem 

GHS-BR rotulagem 

Rotulagem não aplicável  
   

 
 

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes 
 

3.1. Substância 

Não aplicável 

3.2. Mistura 
 
 
 

Esta mistura não contém nenhuma substância a ser mencionada segundo os critérios da ABNT NBR 14725. 

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros 
 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Medidas gerais de primeiros-socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico. 

Medidas de primeiros-socorros após inalação : Em caso de mal estar, consulte um médico. 

Medidas de primeiros-socorros após contato 
com a pele 

: Não aplicável. 

Medidas de primeiros-socorros após contato 
com os olhos 

: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e p ro cu ra r 
orientação médica. 

Medidas de primeiros-socorros após ingestão : Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar esta  embalagem ou o rótulo. 
 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

Nenhuma informação adicional disponível 
 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Notas ao médico : Tratar sintomaticamente 

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 
 

5.1. Meios de extinção 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de explosão : Nenhum perigo direto de explosão. 

Reatividade : O produto não é reativo nas condições normais de util ização, armazenamento e transporte. 
 

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio 

Proteção durante o combate a incêndios : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. 
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SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Medidas gerais : Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. 

6.1.1. Para não-socorristas 

Equipamento de proteção : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. 

6.1.2. Para socorristas 

Equipamento de proteção : Luvas. Usar óculos de segurança com proteções laterais. 
 

6.2. Precauções ambientais 

Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas. 
 

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Para contenção : Recolha o material derramado. 

Métodos de limpeza : Recolher mecanicamente (varrendo ou com uma pá) e colocar em um reci pie nte  a d eq ua d o 
para eliminação. 

 

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 
 

7.1. Precauções para manuseio seguro 

Medidas de higiene : Sempre lave as mãos após manusear o produto. 
 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Medidas técnicas : Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 

Condições de armazenamento : Armazenar no recipiente original. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. 
 

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 
 

8.1. Parâmetros de controle 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

8.2. Controles de exposição 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

8.3. Equipamento de proteção indiv idual 

Equipamento de proteção individual : Luvas. Óculos de segurança. 

  

Proteção para as mãos : Luvas de proteção de PVC. luvas de borracha nitrílica. 

Proteção para os olhos : Usar óculos de segurança herméticos. 
 

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
 

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

Estado físico : Sólido 
  

Aparência : Massa. 

Cor : Não disponível 
  

Odor : Não disponível 
  

Limiar de odor : Não disponível 
  

pH : Não disponível 
  

Ponto de fusão : Não disponível 
  

Ponto de solidificação : Não disponível 
  

Ponto de ebul ição : Não disponível 
  

Ponto de fulgor : Não disponível 
  

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) : Não disponível 
  

Inflamabilidade (sólido/gás) : Não disponível 
  

Limites de explosão : Não disponível 
  

Pressão de vapor : Não disponível 
  

Densidade relativa do vapor a 20°C : Não disponível 
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Densidade relativa : Não disponível 
  

Densidade : >= 1,6 (1,5 - 1,7) g/cm³ 

Solubilidade : Solúvel em água. 
  

Log Kow : Não disponível 
  

Temperatura de auto-ignição : Não disponível 
  

Temperatura de decomposição : Não disponível 
  

Viscosidade, cinemática : Não disponível 
  

Viscosidade, dinâmica : Não disponível 
  

Propriedades explosivas : Não explosivo 

Propriedades oxidantes : Não existe informação disponível 
 

9.2. Outras informações 

Não disponível 

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
 

Estabilidade química : Estável em condições normais 

Condições a evitar : Temperaturas elevadas 

Reatividade : O produto não é reativo nas condições normais de util ização, armazenamento e transporte 

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas 
 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (oral) : Não disponível    

Toxicidade aguda (dérmica) : Não disponível    

Toxicidade aguda (inalação) : Não disponível    
 

 

Corrosão/irritação à pele : Não disponível   

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não disponível    

Sensibil ização respiratória ou à pele : Não disponível    

Mutagenicidade em células germinativas : Não disponível    

Carcinogenicidade : Não disponível    
 
 

Toxicidade à reprodução : Não disponível   

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição única 

: Não disponível    

 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição repetida 

: Não disponível    

 

 

Perigo por aspiração : Não disponível    
 
 

 
 

 

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

Nenhuma informação adicional disponível  

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 
 

12.1. Toxicidade 

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo : Não disponível     

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico : Não disponível   
 
 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

12.3. Potencial bioacumulativo 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

 

12.4. Mobilidade no solo 

Nenhuma informação adicional disponível  
 

 

12.5. Outros efeitos adv ersos 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 
 

Legislação regional (resíduos) : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. 

Métodos de tratamento de resíduos : Deve seguir tratamento especial de acordo com as legisações locais. 

Recomendações de despejo de águas residuais : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. 
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Recomendações de disposição de 
produtos/embalagens 

: Cumprir com os regulamentos aplicáveis para a eliminação dos resíduos sól idos.  O d e sca rte  
deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. 

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 
 

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais 

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte 

14.2 Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível  
 
 

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 
Regulamentações locais do Brasil  : Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 – Promulga a Convenção nº 170 da OIT, 

relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, 

em 25 de junho de 1990. 
 

SEÇÃO 16: Outras informações 
Outras informações : Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre  o manuseio apropriado 

do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na 
embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação 

com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de 
responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química 

requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à 
empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos 

possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. 
 
 

 
FISPQ Weber 

 
Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, 
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto. 


