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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS  (FISPQ)          
  

1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
Identificação do Produto 
Nome do Produto: Nytro 11GBXUS 
Descrição do Produto: Óleo Isolante 

Detalhes do Fornecedor da FISPQ 
Fornecedor: Matriz

Nynas AB 
P.O.Box 10700  
S-121 29 Estocolmo - Suécia 

Filial no Brasil 
Nynas do Brasil  
Rua Tabapuã, 100 
3o. andar – cj 31& 32 
São Paulo – SP – Brasil 

Endereço eletrônico da pessoa responsável 
por esta FISPQ 

ProductHSE@nynas.com simo@nynas.com

Telefone de Emergência 
 + 44 (0) 1235239670 (NCEC) 55 11 8137 0027 

 

2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
Vias prováveis de exposição: 

Perigos Físicos e          Risco de contaminação da terra, solo e água. O produto permanecerá por muito tempo 

Químicos:                     no meio ambiente. 

Saúde Humana:            O contato prolongado ou repetido na pele, pode causar vermelhidão, coceira, irritação 

                                      e acne do óleo. 

Inalação:                       Inalação de vapores/ névoas podem causar as vias respiratórias. 

Órgãos- Alvo:                Esse material pode causar danos a pele. 

Meio Ambiente:             Biodegração lenta. O produto permanecerá por muito tempo no meio ambiente. Risco de             

                                      Contaminação para a terra, solo e água. 

 

3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 
Nome Químico Número CAS Peso -% Símbolos 

 
Destilado Naftênico Leve 
Hidrotratado 
 
Destilado Parafínico Leve 
Hidrotratado 
 
Destilado Naftênico Leve 
Solvente Refinado 
 
2,6-ditertiary Butyl-4-Methyl 
Phenol 
 
OSHA 

64742-53-6
 
 

64742-55-8 
 
 

54741-97-5 
 
 

128-37-0 
 
 
 

50-100 
 
 

0-50 
 
 

0-5 
 
 

<0,3 
 
 

O produto é abrangido pela regra OSHA, 
CFR 1910.1200. 
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3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

Extraíveis DMSO:                                                                           <3% 

 

4: PRIMEIROS SOCORROS 
Inalação Mova a pessoa exposta para o ar fresco. Em caso de tosse ou irritação 

persistentes depois da inalação de nevoas de óleo, procurar cuidados médicos. 
Contato com a Pele Remova imediatamente roupas contaminadas e lave a pele com sabão e água 

abundante. Em caso de feridas, outros sintomas, procure auxílio médico. 
Contato com os olhos Lave com água em abundância por no minímo 15 minutos. Remova lentes de 

contato e mantenha as pálpebras abertas. Se a irritação persistir, procure 
auxílio médico e mostre estas instruções. 

Ingestão Lave a boca com água. Não induza o vômito. E procure auxílio médico caso 
ocorram os sintomas. 

 

5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Adequado Utilizar substâncias químicas secas, CO2, água de 

pulverização (névoa) ou espuma. 
Inadequado 
 
 

Não utilizar jato de água. Ao menos que seja utilizado por 
pessoas autorizadas. (Risco a mancha causada pela 
combustão).. 

Equipamentos de Proteção para os Bombeiros Seguir as precauções gerais indicadas pelo local de trabalho. 
Perigos Físicos e Químicos Em temperaturas elevadas vapores inflamáveis e produtos de 

Decomposição serão lançados. Risco de pisos escorregadios, 
se derramarem. 

 

6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
Precauções pessoais 
 

Equipamentos de proteção devem ser utilizados. Em caso de grandes 
derrames, o procedimento de limpeza deve ser feito com roupas de proteção 
adequadas, luvas e botas. Remover as roupas e equipamentos de proteção 
contaminados o mais rápido possível. 
Pequenos derrames podem ser limpos com panos de papel, usando luvas 
apropriadas. 

Precauções sobre Meio 

ambiente 
 

Impedir a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. 
Informar as autoridades competentes se o produto tenha causado poluição 
ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar) 

Métodos para Limpeza Absorver produtos em vazamento com areia, terra ou outro material adequado. 
Veja seção 13. 

                               

7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM 
 
Manuseio Manuseie com uma boa higiene industrial e práticas seguras. Evite contato 

prolongado e repetido com óleo, particularmente utilizado. Sempre remova o 
óleo com sabão e água ou um agente de limpeza de pele, nunca com solventes 
orgânicos. Não utilize roupas ou sapatos contaminados com óleo, e não guarde  
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7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM 
 nada contaminado com o óleo nos bolsos. 
Medidas Técnicas Use métodos de trabalho que minimizem a produção do vapor de óleo. Evitar 

temperaturas acima do ponto de fulgor. 
Precauções Técnicas Quando estiver trabalhando com óleo aquecido, a ventilação mecânica pode ser 

necessária. 
Armazenagem   Armazene de acordo com a Regulamentação Local. Armazene em um container 

apropriado e protegido da luz solar, em uma área fresca e bem ventilado. 
Containers vazios podem conter resíduos que podem inflamar com a força 
explosiva. Não pressurizar, cortar, soldar, solda de solda, perfurar, triturar ou 
expor conatiner vazio no chamas, faíscas ou calor outras fontes potenciais de 
ignição. 

  
  

8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 
 
Parâmetros de Controle: Exposição através do ar e manuseio normal. 

Diretrizes de Exposição  
Nome Químico: Limites Exposição Tipo/ Notas Referências 

 
 
Névoa de Óleo, Mineral 
 
Névoa de Óleo, Mineral 
 

 
5 mg/m3 

 
5 mg/m3 

 

TWA 
 

TWA 

 
OSHA 

 
ACGIH (2003) 

Controles de engenharia 
apropriados 

Ventilação mecânica e exaustão local irão reduzir a exposição através do ar. Uso 
dos materiais resistentes ao óleo na construção de equipamentos de manuseio. 
Armazenagem sob condições recomendadas e se aquecido, é necessário 
equipamento de controle de temperatura para evitar o superaquecimento. 

Equipamentos de 
Proteção Pessoal 

 

Proteção de Respiração Se o produto é aquecido sob manuseio manual,l é necssário o uso de máscara com 
filtro A1P2 ou A2P2. Se o manuseio é automático na linha de produção, com 
exaustor ou ventilação, não é necessário o uso de máscara. 

Proteção da mão Luvas impermeáveis e quimicamente resistentes que atendem as normas deverão 
ser usadas todos o tempo quando produto químicos for manuseado. Luvas 
adequadas são de neopreno, nitrilo, borracha de butadieno acrilonitrilo, ou PVC. 
Troca frequente é recomendada. 

Proteção olhos Risco de respingos: Usar óculos de protecao/escudos de seguranca 
Proteção de corpo e pele Use roupas protetoras se tem o risco de contato na pele. E lave a roupa 

contaminada antes de usá-la novamente. 
Medidas de Higiene Aja de acordo com uma boa higiene industrial e práticas seguras. Lave as mãos 

após o contato. Lave as roupas antes de utilizá-las novamente. 

 

9: PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Informações Gerais 

Aparência 
Estado físico Líquido Amarelo Viscoso 
Cor <5,0 ASTM, amarelo claro 
Odor Sem odor / petróleo leve 



Em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4. 

Nytro 11GBXUS            

Data de emissão/ data da revisão: 27‐11‐2009                                                                            4 de 6 

 

9: PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Ponto de Fusão -40ºF 
Ponto Inicial de Ebulição >480ºF 
Densidade 59ºF 882 kg/m3 (Água = 1000 kg/m3) 
Ponto de Fulgor 302ºF 
Temperatura de Auto-ignição >518ºF 
Solubilidade em Água Insolúvel 
Solubilidade em solventes orgânicoa Solúvel 

Temperatura de Decomposição >536ºF 
Pressão do Vapor a 212ºF 160 Pascal 
Densidade do Vapor:  
Coeficiente de partição calculado >6 
Viscosidade a 104ºF 8,7 cSt 
Compostos extraíveis DMSO para substância de 
óleo básico de acordo com IP346 

<3% 

pH Sem relevância 

 

10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estabilidade Química Estável sob condições normais. Começa a se decompor a 

temperatura excedendo 518ºF. 
Condições a evitar Agentes oxidantes. E temperatura excessiva. 
Produtos de Decomposição Perigoso Gases inflamáveis que também podem ser nocivos. Com a 

presença de ar, há um risco de auto-ignição em temperaturas 
>518ºF. 

 

11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

Os efeitos nocivos podem aumentar no óleo usado. 
Toxicidade Aguda  
Inalação Inalação de névoa de óleo ou vapores formados durante o aquecimento do produto, 

podem causar irritações nas vias respiratórias e provocar tosse. 
Ingestão Ingestão (engolir) desse material pode causar irritação e Malásia. Estudos 

disponíveis indicam LD50 oral > 5000 mg/kg, o que é considerado baixa toxicidade 
aguda. 

Contato com a pele Desengorduramento. A exposição repetida pode causar secura vermelhidão, 
irritação da pele ou fissuras, eczema e acne oleosa. 

Contato com olhos Respingos podem causar irritação  
Efeitos Específicos O contato prolongado e repetido na pele pode causar sérios riscos de doenças de 

pele como demartite e câncer de pele. 
Esse produto não contém ingredientes listados no NTP, OSHA, ou listas 
cancerígenas IARC. 

Toxicidade Crônica  
Carcinogenicidade  
Mutagenicidade  
Teratogenicidade  
Tocicidade Reprodutiva  
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12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
Mobilidade Baixa mobilidade devido a baixa solubilidade em água. O produto não se mistura 

com a água e vai se espalhar em sua superficie. O produto não é volátil. 
Persistência e 
Degradabilidade 

O produto é esperado ser lentamente biodegradável. 

Potencial de 
Bioacumulação 

O tamanho das moléculas de hidrocarbono reduzem o risco de bioacumulação. 

Ecotoxidade Dados de toxicidade aquática indicam valores LC50 > 1000 mg/l, o que é 
considerado como baixa toxicidade.  

Outros Efeitos Adversos Nenhum conhecido. 

 

13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
Método de 
eliminação 

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada sempre que possível.

Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados de uma forma segura.

Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada.

A eliminação deste produto, soluções e qualquer subprodutos devem estar sempre em 

conformidade com os requisitos de proteção ambiental e legislação para a eliminação de 

resíduos segundo as exigências das autoridades locais. 

14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Regulamentos internacionais de tranporte 

Este produto não está regulamentado para transporte de acordo com ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA. 

 

15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

TSCA: Todos os produtos químicos estão incluídos e listados no TSCA. 

Avaliação NFPA: Saúde: 1 Fogo: 1 Reatividade: 0 Outro: - 

HMIS: Veja informação separada que pode ser obtida com o seu fornecedor. 

 
Disposições Específicas Regulação Nacional Especifica pode aplicar. 
  
SARA Título III: Seção 302/304: Substância Extremamente Perigosa  nenhum 

Seção 311: Categoria perigosa EPA    nenhum 
Seção 313: Produtos Químicos Tóxicos     nenhum 

CERCLA: Seção 102(a) Susbtâncias Perigosas 
Não é reportável a quantidade (RQ) das substâncias. 
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16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

O usuário precisa ser instruído com os procedimentos de trabalho adequados e precisa estar familiar com o 

conteúdo dessas instruções. 

Classificação do componente CAS no. 128-37-0: 

Classificado de acordo com as Diretrizes de Substâncias Perigosas, 67/548/EC até o mais recente ATP, a Diretriz 

de Preparação Periogosa 1999/45/EC. 

R51/53: Toxicidade em organismos aquáticos, pode causar efeitos a longo prazo no ambiente aquático. 

 
Manuseio do óleo usado: 
Proteção da saúde: evite o contato prolongado e repetido na pele. Lave com sabão e água. 
Proteção ao meio ambiente: Não poluir os esgotos, cursos de água e solo. Entrar em contato com as autoridades 
locais para qualquer instrução de eliminação de óleo usado. 
 
Atualizado: 28-12-2010 
Substituição da Revisão: 24-02-2009. 
Alterações da Versão Anterior: 
Atualizado da Seção 3 
 
Indicadores Revisão 
 
Data Emissão 28-12-2010 
Data da edição anterior 24-02-2009 
Versão 3 
Alterações da Versão Anterior Atualizado da Seção 3 
Preparado por: Produto HSE, Nynas AB 
 
Observação ao leitor: 
No melhor do nosso entedimento, podemos afirmar que as informações aqui contidas são exatas. No entanto, nem o fornecedor acima citado, 
nem nenhum dos seus subsidiários assumem qualquer responsabilidade quanto a exatidão e integridade das informações aqui contidas. A 
decisão final da conformidade de qualquer material é de exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais podem apresentar perigos 
desconhecidos e dem ser usados com cuidado. Embora alguns perigos sejam aqui descritos, não podemos garantir que sejam os únicos perigos 
existentes. 
 


