
SEÇÃO I – Identificação do Produto Químico e da Empresa

                                                                              FISPQ 048/2011  
NOME(S) DO(S) PRODUTO(S): MSET EPZN
EMPRESA: MSET Ind e Com de Tintas Ltda
TELEFONE EMERGENCIAL: 11- 5572-1155
ELABORADA EM: Janeiro 2009
REVISADA EM: 18/07/11

SEÇÃO II – Composição e Informações Sobre os Ingredientes

Tipo de produto: Simples Mistura.
Natureza química: Primer com alto teor de Zinco Metálico.

PRINCIPAL ATIVO C.A.S. n º. CONCENTRAÇÃO 
Resina Epóxi 25068-38-6 38,0 – 40,0 %

Óxido de Zinco em pó 7440-66-6 24,0 – 26,0 %
Sílica Amorfa 68611-44-9 20,0 – 22,0 %

SEÇÃO III – Identificação dos Perigos

Principais Perigos Produto Inflamável.
Saúde Irritante por contato prolongado para pele e olhos.
Meio Ambiente Por ser insolúvel. O produto permanece nas águas afetando o ecossistema.
Perigos Específicos Líquido Inflamável

SEÇÃO IV – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação Pode causar irritações das mucosas e sistema respiratórios.
Contato com a Pele Pode causar ressecamento, irritações e dermatite de contato.

Pode ser absorvido pela pele desprotegida.
Contato com os Olhos Vapores e contato com os olhos podem causar irritações,

vermelhidões e conjuntivite química.
Ingestão A pessoa afetada deve ingerir 0,5 – 0,8 litros de água, se possível com

suspensão de carbono ativado utilizado medicinalmente. No caso de vômito
espontâneo, assegure a drenagem total, devido ao perigo de sufocamento. A
água deve ser ingerida repetidamente. A indução artificial do vômito deve
ser realizada apenas pela equipe médica. Em caso de inconsciência ou
convulsão não administrar nada via oral à pessoa afetada. Procurar auxílio
médico.

Notas para o Médico Tratamento sintomático local.

SEÇÃO V – Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio

 Produto Inflamável.

SEÇÃO VI – Medidas de Controle para Derramamento e Vazamento

Precauções Pessoais: Evitar contato com a pele e roupas.
Procedimentos a serem Adotados: Evitar inalação de vapores. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Utilizar os 
equipamentos de proteção individual recomendado.
Precauções ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos utilizar materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o 
produto derramado ou vazado entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição dos gases, notificar as 
autoridades competentes.
Métodos de Limpeza: Recolher o produto derramado ou vazado em recipientes adequados que possam ser fechados. 
Evite formação de vapores. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, promover ventilação e 
exaustão.



SEÇÃO VII – Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Evitar contato com a pele, mucosa e olhos.
Manusear o produto em local fresco e ventilado
Não manusear em recipientes plásticos
Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento: O produto deverá ser armazenado em local coberto fresco e ventilado, longe
de fontes de calor, ignição, alimentos e agentes oxidantes.

Condições de armazenamento

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas
Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas
Inadequadas: Embalagens plásticas
Embalagens Recomendadas: Latas e galões metálicos.
Temperatura de Armazenamento: Temperatura ideal de armazenamento é entre 10 e 30ºC.

SEÇÃO VIII – Controle de Exposição e Proteção Individual

Medidas de Controle de Engenharia: Use local de boa ventilação para manter a qualidade do ar em
concentrações abaixo do TLV. Equipamento de respiração adequado deverá ser
usado no caso de insuficiência de ventilação ou quando um procedimento operacional for necessário.  Como parâmetro 
de medidas de controle de engenharia a referencia é a Portaria n.º 3214 Norma Regulamentadora NR-7.
Limites de Exposição: Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que 
sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
Proteção Pessoal: Usar óculos de proteção total. Usar de borracha ou plástico impermeável. Não comer, beber ou
fumar no local de trabalho.

SEÇÃO IX – Propriedades físico-químicas

Estado físico: Líquido de coloração acinzentada.
Odor: Característico de Solventes.
Flash Point: > 4ºC
Solubilidade em água:                   Insolúvel
Ponto de Fusão: Não aplicável.
Densidade: > 1,950g/cm³
Taxa de Evaporação: Não aplicável.
PH: Não aplicável, preparado a base de solventes
Cor: Cinza

SEÇÃO X – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.
Reações Perigosas: Nenhuma quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
Materiais ou Substâncias Incompatíveis: Ácidos e bases fortes e materiais oxidantes fortes.
Produtos Perigosos de Decomposição: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono.

SEÇÃO XI – Informações Toxicológicas

Resina Epóxi: LD50 toxicidade oral aguda em ratos: > 5000mg/kg 
Irritação dos olhos testados em coelhos: não irritante
Irritação da pele testado em coelhos: não irritante.
Sílica Amorfa: LD50(oral, ratos): > 5000mg/kg
LC50(inalação, ratos): 0,45mg/l/4horas
Óxido de Zinco em Pó: TCL0: 124mg/m³/50min.
Inalação seguida poderá resultar em complicações respiratórias.

SEÇÃO XII – Informações Ecológicas

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.
Resistência e Degradação: Produto não totalmente degradável
Impacto Ambiental: Produto insolúvel na água. Os solventes evaporam-se com o decorrer do tempo. Pode afetar o 
ecossistema.
Degradabilidade: A degradabilidade em água é > 70% COD.



Bioacumulação:  O produto é biodegradável.  O fator  de bioconcentração (BCF) calculado é menor que 100. Este 
material não é esperado uma significante bioacumulação. 
Impacto  Ambiental:  Manipulação  ou  disposição  imprópria  não  deve  ser  considerado  o  efeito  prejudicial  aos 
organismos aquáticos.
Ecotoxicidade: CE50 (24h): 800mg/l; CL50 (48h): 526mg/l.

SEÇÃO XIII – Considerações Sobre Tratamento e Disposição

Produto: A geração de resíduos deverá ser minimizado ao máximo. A disposição do produto, resíduos e embalagens 
devem estar de acordo com os regulamentações locais, municipais, estaduais e nacionais. Não descartar este produto 
em esgotos, rios, lagos e mananciais.
Restos do Produto: Pequenas quantidades do produto no estado líquido podem ser tratadas com terra ou areia, e 
esta mistura não é considerada um produto perigoso.
Embalagem Usada: As embalagens do produto não devem ser reutilizadas, devem ser encaminhadas para reciclagem 
após a limpeza.

SEÇÃO XIV – Informações Sobre Transporte

Terrestre:    Onu                                                       1263
                     Classe de risco                                          3
                     Número de risco                                       30
                     Grupo de embalagem                               III
                     Nome apropriado para embarque          Primer Epóxi Rico em Zinco - MSET EPZN

Marítimo:    IMDG/GGVSea/ONU                                1263 
                    Classe de risco                                           3
                    Número de risco                                        30
                    Grupo de embalagem                                III
                    EmS                                                             F-E, S-E
                    MFAG                                                           
                    Nome apropriado para embarque            Primer Epóxi Rico em Zinco - MSET EPZN

Aéreo:         IATA-DGR3/ONU                                       1263
                    Classe de risco                                           3
                    Número de risco                                        30
                    Grupo de embalagem                               III
                   Nome apropriado para embarque          Primer Epóxi Rico em Zinco - MSET EPZN

SEÇÃO XV – Regulamentações

Classificação Brasileira: Não especificado pela legislação brasileira 
Outras Classificações: Produto irritante
Importante: FISPQ Disponível ao usuário pelo telefone: (11) 5572-1155 
                    Web site: www.mset.com.br

SEÇÃO XVI – Outras Informações

Glossário: FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.
N.A: Não Aplicável.
N.D: Não Disponível.
N.C: Não Classificado.
C.A.S: Chemical Asbract Service.
TLV: Tershold Limit Value – ACGIH.
NIOSH: National Institute for ocupational safety and health.

Para sua Proteção: As informações aqui contidas, baseiam-se no atual nível de nossos conhecimentos e não 
constituem uma confirmação de suas características. O consumidor de nosso produto é responsável pela
observação das leis e regulamentações existentes em todas as esferas.

Referências: Pró-Química  –  Abiquim  –  Manual  para  Atendimento  de  Emergências  com Produtos 
Perigosos
Portaria n. º 3214 – Norma Regulamentadora NR´s
Portaria n.º 204 de 20/05/1997



Diamante de Homel: Saúde: 1
Inflamabilidade: 1
Reatividade: 0


