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2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE COMPONENTES 

3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Identificação do produto 

Nome Comercial: CIBRASil Silicone Acético 

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fornecedor: Pires do Rio Cibraço Cosmetal Ind. E Com. De Ferro e Aço Ltda. 

Endereço: Rua Felipe Camarão, 559 - Bairro Prosperidade - São Caetano do Sul - SP - CEP 09550-150 - 

Brasil 

Contato: +55 11 4225-9806 – www.cibraflex.com.br 

Numero de telefone de emergência: disque-intoxicação 0800 722 6001 
 

Polimetilsiloxano, cargas auxiliares e acetoxisilano. 

 
 
Nome Químico ou genérico 

Faixa de Concentração 

(%) 

 
CAS nº 

 
EINECS/ ELINCS - Nº 

 
Frases de riscos 

Polidimetilsiloxano 55 - 65 63148-62-9 -------------- S24/25 

Dimeticona 10 – 15 9016-00-6 ---------------- S24/25 

Aerosil 5 - 15 7631-86-9 231-545-4 S24/25 

Metiltriacetoxi Silano 1 – 10 4253-34-3 224-221-9 R36/37/38 

Ácido acético * 1 – 2 64-19-7 Xi; R36/38 200-580-7 

 
Frases de riscos: 

* Somente para concentrações do ácido acético acima de ≥ 10%. 

R36: Irritante para os olhos. 

R37: Irritante para as vias respiratórias. 

R38: Irritante para a pele. 

S24: Evitar o contacto com a pele. 

S25: Evitar o contacto com os olhos. 

Xi: Irritante 
 

 

Perigos mais importantes: Em contato com os olhos pode causar irritação. O contato prolongado com a 

pele pode causar irritação. 

Efeitos do produto: Causa irritação à pele e olhos. 

Perigos específicos:  Quando este produto é exposto à umidade, cerca de 1 – 3% de ácido acético 

pode ser formado. 

Perigo de Saúde: 1 (NFPA) 1 (HMIS) 

Perigo de Fogo: 1 (NFPA) 1 (HMIS) 

Perigo de Reatividade: 0 (NFPA) 0 (HMIS) 
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4. PRIMEIROS SOCORROS 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

6. MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM CASO DE VAZAMENTOS 

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM 

 

Cuidados: Quando aquecido a temperaturas acima de 150°C, na presença do ar, este produto poderá formar 

vapores de formaldeído. O Formaldeído é um perigo potencial do câncer, além de causar sensibilidade à 

pele e ao sistema respiratório. Sob circunstâncias seguras pode ser mantido em concentrações de vapor 

abaixo do limite permissível do OSHA para o formaldeído. Oral LD50 = 2060 mg/kg. 

 
Principais Sintomas: Dor de cabeça. 

 

Contato com pele: Lave com sabão e água, caso ocorra irritação, procurar um médico. 

Contato com os olhos: Enxaguar imediatamente com água em abundância por 10-15 minutos e procurar 

assistência médica. 

Ingestão: Lave a boca com água em abundância. Não induzir vômito e procure auxílio médico. 

Inalação: remover a pessoa afetada para local ventilado. Persistindo os sintomas, procurar auxílio médico. 
 

Perigos específicos: Produto não inflamável. Quando aquecido acima de 150°C libera vapores de 

formaldeído. Em sua combustão podem ser liberado monóxido de carbono (CO); dióxido de carbono ( CO2). 

Meios de extinção apropriados: Em caso de incêndio, apagar com extintor de pó químico seco, espuma ou 

gás carbônico. 

Meio de extinção inadequado: Jato de água. 

Equipamentos de proteção especiais: utilizar aparelho de proteção respiratória. 

Informações adicionais: Resíduos de combustão e água, de combate ao fogo, contaminadas devem ser 

removidos de acordo com as normas das autoridades locais. 
 

Limpeza: Limpar com papel toalha ou tecido para posterior descarte (de acordo com a legislação local 

vigente). 

Precauções: Utilizar luvas de polietileno, látex polipropileno ou neoprene. Óculos de segurança e calçado de 

segurança. 

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto atinja o curso de água de rios, córregos, solo / subsolo. 

Em caso de atingir as águas, solo ou canalizações, comunicar as autoridades responsáveis. 
 

Manuseio: Utilizar equipamentos de proteção necessários para evitar o risco de contato com as mãos, pele 

e olhos. Utilizar em local ventilado. 

Armazenamento: Estocar em temperatura de 8 a 26˚C, em local seco e coberto. 

Precauções contra fogo e explosão: Vapores podem ser formados em locais fechados e misturar-se com 

ar, conduzindo a explosão na presença de fontes de ignição. Portanto, manter longe de fontes de ignição e 

não fumar. 

Cuidados: manter afastado de comida, bebida e rações para animais. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 
Medidas Gerais: Evitar contato com os olhos e com pele.Não fumar, comer, nem beber durante o trabalho. 

Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida com produto. Lavar as mãos antes de pausas e no final do 

trabalho. Proteção preventiva através do uso de creme a pele. 

Respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, utilizar máscara para vapores orgânicos. Manusear em 

local arejado e ventilado. 

Mãos: Utilizar luvas de polietileno, polipropileno ou neoprene. 

Olhos: Utilizar óculos de segurança. 

Pele e corpo: Utilizar avental e sapatos de segurança. 
 

Cor (visual): Incolor (Transparente) 

Densidade (g/cm3): 0,94 – 1,00 

Viscosidade: aproximadamente 800.000 mPas 

Estado Físico: pastoso 

Odor: pungente 

Ponto de ebulição (ºC): N/D 

Ponto de Fulgor (TCC), (ºC): N/D. 

Pressão de vapor (mmHg): N/D 

Solubilidade em Água: praticamente insolúvel 

VOC Contente (Wt.%): 4,5% peso; 42,7 g/l 

 
Outras informações: 

- Solubilidade na água: Ocorre decomposição Hidrolítica. 

- Valor do pH: Exposição do produto com água promove reação ácida. 

- Limites de explosão para o ácido acético quando liberado: 4 -17% (V). 

- Decomposição térmica: N/D 

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Substâncias ou materiais incompatíveis: oxidantes fortes. 

Condições específicas: Produto relativamente estável sob condições normais de manuseio e 

armazenamento. Polimeriza em contato com a umidade. 

Produtos perigosos na ocorrência de decomposição: poderão gerar vapores de formaldeído quando 

incinerado. Pode ser liberado monóxido de carbono e dióxido de carbono. 

 
Condições a evitar: Umidade 

8. EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

http://www.cibraselantes.com.br/
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

13. TRATAMENTO E DESCARTE 

14. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE 

 

 
Ver seção 3 para complemento 

 
INALAÇÃO / OLHOS: Pode causar irritação. 

PELE: Evitar contato prolongado com a pele, pois pode ocorrer dermatite. 

INGESTÃO: Produto considerado de baixa toxidade. 

 
Informações gerais: 

- De acordo com os conhecimentos atuais nenhum efeito prejudicial do produto foi detectado quando tratado 

de acordo com práticas industriais padrão e regulamentos locais onde é aplicável. 

O produto quando em contato com a umidade libera uma pequena quantidade de ácido acético, podendo 

causar irritações à pele e as mucosas. 
 

Efeitos ambientais e impactos do produto: Não há dados que comprovem a toxicidade aos organismos 

aquáticos. No entanto, o contato do produto com a água pode torná-la levemente poluente, prejudicando 

desta forma seu uso, além de causar efeitos tóxicos á vida aquática. 

Evitar que vazamentos atinjam os cursos d’água, uma vez que é pouco solúvel. 
 

Resíduos de produto: efetuar a disposição como resíduo químico sólido não atóxico, não solúvel em água. 

Consultar legislação ambiental vigente no local. 

Embalagem usada: quando estiver totalmente vazia poderá ser descontaminada e encaminhada para 

reciclagem. 
 

TERRESTRE – FLUVIAIS – MARÌTIMOS 

Número ONU: Sem restrição 

Nome apropriado p/ embarque: Sem restrição 

Classe de risco: Sem restrição 

Número de risco: Sem restrição 

Grupo de embalagem: Sem restrição 

 
AÉREO 

Número ONU: Sem restrição 

Nome apropriado p/ embarque: Sem restrição 

Classe de risco: Sem restrição 

Número de risco: Sem restrição 

Grupo de embalagem: Sem restrição 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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15. REGULAMENTAÇÕES 

Símbolo de Risco: Não aplicável. 

Frases de Segurança: 

S37/39 – usar luvas e equipamento protetor para vista / face adequados. 

S24 Evitar o contacto com a pele. 

S25 Evitar o contacto com os olhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha de Segurança foram obtidas em fontes respeitáveis. 

Nem a Pires do Rio Cibraço Cosmetal Ind. E Com. De Ferro e Aço Ltda. e nem as marcas por ela produzida 

se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto 

aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização 

imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 
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