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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto ..........................  BLACK MAGIC CADILLAC   
Categoria........................................  LIMPA PNEUS  
Aplicação........................................  Pneus e borrachas. 
Fabricante .....................................   Quimitiba – Química de Curitiba Ltda. 
CNPJ: 07.598.316/0001-76  ..........   I.E.:903.51243-11 
AF/MS ...........................................   3.03.359-6 
Responsável Técnico .................    Edson Peres – CRQ IX:09301274 
Endereço .....................................    Rua Inajá, 751 – Pinhais / PR - CEP 83324-050 
Fone/Fax ......................................    (41) 3077-4355 
E-mail (Dpto. técnico).....................   casadolavacar@yahoo.com.br 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Natureza Química .......... Produto Preparado  

Composição: Mistura de silicone e solvente alifático 

Ingrediente ativo: 
 

Nome Quimico N° CAS Concentração   no 
preparado (%) 

Polidimetilsiloxano 63148-62-9 < 50 
Isoparafina   

 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Perigos mais importantes 

Efeitos adversos à saúde humana:  

Ingestão 
 
Olhos 
 
 
Pele 
 
Inalação 
 
Perigo específico 
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Contato com os olhos    
 

 

Contato com a pele  

 

Ingestão   

 

Inalação     

  

 

Produto levemente irritante de pele, quando em contato prolongado. Não 
Inflamável. 
 
Causa irritação na boca e na garganta. 

Pode causar irritação em caso de contato. 

Pode causar leves irritações e dermatite de contato após período 
prolongado de contato.. 

Pode causar irritação na garganta, nariz e pulmões. 

Produto levemente irritante após períodos prolongados e frequentes de contato. 

Lavar os olhos com água em abundância por 15 minutos, mantendo as pálpebras 
abertas movimentando bem o olho. Procurar um oftalmologista imediatamente, 
levando o rótulo do produto sempre que possível. 

Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes afetadas com água corrente e sabão, 
pelo tempo mínimo de 15 minutos. Procurar um médico se ocorrer irritação.  

Não induzir ao vômito, procurar orientação e assistência médica imediatamente, 
levando o rótulo do produto. 

Remover a vítima para local fresco e ventilado, afrouxando as roupas e mantendo-a em 
repouso. Em casos mais graves proceder a respiração artificial. Não ministrar nada 
via oral se a vítima estiver inconsciente. Procurar um médico imediatamente, 
levando o rótulo do produto sempre que possível. 
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Notas para o médico 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção apropriados: 
 
Perigos específicos:  
 
Proteção dos bombeiros:  
 
 
Métodos especiais: 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 
 
Precauções Pessoais        
 

 

 

Precauções ambientais   

 

Medidas de limpeza  

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Manuseio 
 
   
 
 
 
Armazenamento: 
  
 
Materiais seguros para embalagens: 
Recomendadas 
 
 

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

 Equipamento de Proteção Individual: 
 

Proteção das mãos 

Proteção dos olhos 

Proteção pele e corpo 

 

Proteção respiratória 

  

Medidas de higiene 
 
 

Tratamento Sintomático. 
CEATOX 0800 14 8110 

Pó químico, CO2 ou espuma. 

Remoção de fontes de ignição: isolar e sinalizar o local.  
Controle de poeira: não aplicável (produto pastoso.) 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar os 
equipamentos de proteção individual adequados. 

Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Evitar contato com os 
vapores e resíduos. 

Para conter vazamentos, utilizar material absorvente (areia, serragem). Evite que o 
produto entre em contato com o solo, lagos e cursos d’água. Notificar as autoridades 
competentes em caso de acidentes. 
Conter imediatamente os derramamentos com materiais inertes (areia, terra etc.). 
Transferir o material represado para recipientes adequados, para recuperação ou 
disposição conforme legislação vigente. 

Armazenar o produto em local seco e fresco. 
Armazenar longe de alimentos e fora do alcance das crianças. 
Manter o produto em sua embalagem original e fechada. 
. 

Embalagem  original de fábrica: PEAD 

Não se espera que seja necessária Luvas impermeáveis (PVC). 
 Óculos de segurança para produtos químicos e/ou protetor facial. 

Roupas de proteção (avental PVC), sapato de segurança ou outros de acordo com as 
condições de trabalho. 

Fazer uso de EPI’s ao manusear o produto. Verificar o fechamento e 
condições da embalagem antes de armazenar ou transportar. 

Combustão pode gerar gases tóxicos de óxido de nitrogênio (NOx). 

Usar EPI adequado com respirador autônomo aprovado (MSHA/NIOSH) ou 
equivalente quando combatendo o fogo em áreas fechadas. 

Caso haja vapores gerados pelo aquecimento, utilizar máscara respiratória. 

Em caso de acidente, utilizar chuveiro e lava-olhos. Manter as embalagens fechadas e 
limpas. Não comer, beber, fumar ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o 
trabalho, lavar as mãos com água e sabão. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Aspecto ....................... Líquido espesso 

Cor................................ Preto 

Odor................................Levemente aromático 

Viscosidade (25°C)....... 46 cps  

pH(sol. 1%)..................... 6,5 – 7,0 

Solubilidade.................... Pouco miscível em água 

Inflamabilidade................ Produto Não Inflamável 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade 
 
Reações perigosas 
 
Condições a evitar 
 
Produtos perigosos  
da decomposição  
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 
 
Toxicidade aguda 

Efeitos locais 

Efeitos específicos 

Sensibilização 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
 
Mobilidade:  
 
Persistência/ degradabilidade 
  
Bioacumulação 
 
Ecotoxicidade 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição: 
 
Produto  
 
 
Restos de produto 
 
 
 
 
Embalagem usada 
 
 

Estável em condições recomendadas de armazenamento 

Nenhum, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente. 
  
Evite temperaturas elevadas.  
. 

O produto não apresenta ação teratogênica ou cancerígena. 

Pode dermatite alérgica de contato quando em contato prolongado. 

Pode causar irritação dérmica. 

Produto facilmente biodegradável. 

Não determinado. 

Desativação, incineração ou aterro de acordo com a legislação local vigente. 
Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais. 

ND 

N.D. 

 N.D.. 

Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme 
legislação local vigente. Os materiais absorventes (serragem, areia ou 
argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação 
vigente. 

A embalagem usada não deve ser reutilizada para outros fins. Encaminhar para 
empresas recuperadoras de embalagens credenciadas ou descartar de acordo 
com a legislação vigente. 

 N.D.. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
 
Regulamentações Nacionais e Internacionais: 
Terrestre: 
ONU                                                         ND 
Classe de risco                                       3 
Número de risco                                     30 
Grupo de embalagem                             III 
Nome apropriado para embarque         ND 
 
15. Regulamentações: 
 

• Produto regulamentado pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

• Classificação Anvisa/MS: Grau de Risco I 

• Produto Saneante Notificado na Anvisa n° 25351. 400744/2012-13 

• Rotulagem: Conforme legislação vigente para produto saneante domissanitário. 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para manuseio 
apropriado deste produto sob condições normais de acordo com a aplicação e uso especificados na rotulagem. 
Tais informações devem servir como guia e referem-se a um produto específico e possa não ser válido onde este 
produto estiver sendo usado em combinação com outros. 
É de responsabilidade de o consumidor adotar as precauções de segurança ao manusear o produto, pois existem 
pessoas alérgicas e/ou sensíveis a produtos químicos de qualquer classe. 
Limitamos nossa responsabilidade, unicamente, à troca do produto, caso fique comprovado alterações que 
impossibilitem o uso do produto. 
Em caso de dúvidas solicite informações ao nosso departamento técnico (veja identificação da empresa). 
 

Esta ficha foi elaborada segundo a normatizaçãolegal prevista na NBR 14725/2001 


