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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 Nome do Produto: RESTORFIX  

 Aplicação: Indicado para  Restaurar e proteger plásticos e borrachas em veículos. Utilizando nos 

plásticos e emborrachados externos de veículos . 

 Fornecedor: BSB Química. CNPJ-03.651.760/0001-57 -  Autorização de Funcionamento na ANVISA 3.03.393.2  

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Este produto é uma mistura 

Composição química: COMPOSIÇÃO: Nano Sílica, Dióxido de Silício, Dióxido de Titânio,  Polidimetilsiloxano,  

Solvente nafta de petróleo fração leve. Destilado de petróleo. Polimeros Síntéticos e Veículo. 

Ingredientes ativos N° CAS Concentração % 

Nano Silica -  Silicapreparation 7631-86-9 < 8.0 

Poloidimetilsiloxano –  Dimethylsiloxane  63148-62-9 < 12.0 

Nafta de petróleo fração leve 64742-47-8 < 38.0 

Destilado de petróleo médio hidro tratado 64742-46-7 < 31.0 

Polimeros Sintéticos – Resina Acrilica Não se aplica < 9.0 

Dioxido de titânio - Titaniumpreparation 1317-70-0 < 2.0 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigo descrito na rotulagem : MANTENHA FORA DO ALCANCE DE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir, evite inalação ou aspiração. Em caso de contato com a pele ou olhos lave o local com água 
corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Informação 
Toxicológica por telefone n° 08007213000 ou serviço de saúde mais próximo levando esta embalagem com o 
rótulo. CUIDADO! Perigosa a sua ingestão. Não inale mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Não 
reutilizar a embalagem vazia para outros fins. 
 
Classificação de perigo do produto químico:  
Líquidos inflamáveis - Categoria 4 Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4 Toxicidade aguda - Dérmica - 
Categoria 4 Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A 
Toxicidade aguda - Inalação - Categoria 4  
Sistema de classificação adotado Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. Sistema 
Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de produtos químicos, ONU. 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos. 
 
  Efeitos do Produto: 

Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode causar sensibilização por inalação e em 

contato com a pele após período prolongado e frequentes. 

Efeitos ambientais: N.D 

Perigos específicos: Em caso de incêndio no local de armazenagem, pode desprender gases.  
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de Primeiros Socorros:  

 Inalação:   Mantenha a pessoa em local ventilado, manter as vias respiratórias livres remova dentes 
postiços (chapas) se tiver. Ministrar respiração artificial, se necessário. Administrar oxigênio e manobras 
de ressuscitação se necessário. Chamar/encaminhar ao médico. 

 
 Contato com a pele: Leve imediatamente o local atingido com sabão e água em abundância. Se ia 

irritação persistir procure auxílio médico, levado consigo a embalagem do produto. 

 Contato com os olhos: Não friccionar. Remova lentes de contato, se tiver. Lavar com água corrente por 

15 minutos (Mínimo). Encaminhar ao oftalmologista,levado consigo a embalagem do produto. 

 Ingestão: Não provocar vômito. Não fornecer líquido ou induzir ao vômito em vítima inconsciente ou em 

convulsão. Chamar/ encaminhar ao médico urgentemente. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 Meios de extinção apropriados: Produto Inflamável. Neblina d’água, pó químico seco ou dióxido de 

carbono (CO²).  Não recomendados: Jatos de água de forma direta. 

 Perigos específicos da mistura ou substância: A combustão do produto químico ou de sua embalagem 

pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando 

exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de 

fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga 

estática por fluxo ou agitação. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da 

chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. 

 Prevenção da inalação, contato com pele, mucosa e olhos: Devem ser utilizados os equipamentos de 

proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, avental e roupas apropriadas. 

 Precaução para o Meio Ambiente: Para derramamento de maiorias 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 (Copo de Bombeiros, 

Prefeituras, etc...) 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de 

borracha nitrílica. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes 

no ambiente ou da extensão do derramamento \ vazamento, para tanto deverá se optar por máscaras 

faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas). 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 Manuseio: Recomenda-se a utilização de luvas e óculos de segurança para manuseio do produto. 

 Medidas técnicas apropriada: Manuseie de acordo com prática de segurança. 

 Precauções para manuseio seguro: Usar os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados. 



    FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO 

DATA DA EMISSÃO 18/09/2016 – REVISÃO 01 

FISPQ No. ALC - 109 

Página 3 de 5 

 

 

 Orientações para manuseio seguro: Manter afastado de comida e ração animal. Manter as roupas de 

trabalho em local separado. 

 Armazenamento 

 Medidas técnicas apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais 

adequadamente fechadas. 

 Condições de armazenamento: 

 Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, á temperatura ambiente e seco com 

proteção à luz, não expondo a temperatura maior ou igual a 50 

 A evitar: Altas Temperaturas 

 Orientações para manuseio seguro: Manter afastado de comida, bebida e reação animal. Manter 

as roupas de trabalho em local separado. 

 Condição a serem evitadas: Altas temperaturas 

 Material para Embalagem : N.D 

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 de Pele s Corpo: Utilização de máscara contra vapores. 

 Proteção da Pela e do Corpo: Utilizar luvas, lavar bem as mão e outras partes do corpo que 

tiveram contato com o produto. Utilizando água e sabão. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 Estado físico: Liquido Lípido incolor 

 Cor: Incolor. 

 Odor: Caracteristico de Solvente 

 pH: 7.80 – 8.30 

 Densidade: 0, 815 – 0, 830 

 Temperaturas específicas: 50 °C 

 Taxa de Liberação: 40 a 60g/min 

 Ponto de Fulgor:  -N.D 

 Solubilidade: não solúvel em água. 
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 Tempo de aplicação: 3 a 7 min 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 Instabilidade: produto estável à temperatura e pressão ambiente. 

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

 Condições a Evitar:  Alta Temperatura. 

 Incompatibilidade: N.D 

11. INFORMAÇÕES  TOXICOLÓGICAS 

 Toxicidade aguda:N.D 

 Efeitos locais: Irritante para os olhos e mucosa. 

12. INFORMAÇÕES ECOLOGICAS: 

 Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto: N.D 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

 Métodos de tratamento e disposição: 

 Resíduo do Produto: Os resíduos deste produto dever ser dispostos como resíduos Classe 1. 

 não jogar o produto em esgotos, bueiros ou qualquer tipo de acúmulo de água, rios, lagos, etc. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

 Regulamentações nacionais e internacionais: 

Regulamentações nacionais e internacionais Terrestre: Resolução n 420 de 12 de Fevereiro de 2004 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

 Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de 

Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 

Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - "International 

Maritime Organization"( Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code 

(IMDG Code). 

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC 

N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM 

AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO - "International Civil Aviation 

Organization"(Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "International 

Air Transport Association"(Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods 

Regulation (DGR). 
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Número ONU: Classificado como não perigoso para o transporte. 

15. REGULAMENTAÇÕES: 

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico: Decreto Federal nº 

2.657, de 3 de julho de 1998. Lei n12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos).Decreto n 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Portaria no 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma 

Regulamentadora no 26. Norma ABNT-NBR 14725-3:2012 

                                         

16. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: 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 empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da 

exposição ao produto químico. FISPQ elaborada em Setembro de 2015.  

Legendas e abreviaturas: 

 CAS - Chemical Abstracts Service  

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente  

ONU - Organização das Nações Unidas 

 

 

“Esta ficha foi elaborada por Alcance Tecnologia Química a partir de dados fornecidos pela empresa fornecedora. As 

informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para 

o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer 

outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário”. 


