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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 
FISPQ – Em conformidade com ABNT 14725-4/2014 

Revisão: 0     Data: 05.10.2017                                                                  

Produto: TUNAP 299                                                                                             Cod.: 1102512                                                                    

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  

                Nome comercial: TUNAP 299                                              

Uso pertinente e natureza química 

                Lubrificante 

Identificação do fornecedor 

Empresa: TUNAP do Brasil Com. De produtos químicos Ltda.  

                 Rua Cancioneiro de Évora,190 – 2
o 
Andar. São Paulo/SP  

                 CEP: 04708-010 

                 Telefone: 11-51814343        

Telefone de emergência        

                 Telefone de emergência: 0800.014.1149 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 

Classificações da substância ou mistura: ABNT NBR 14725-2  
 
Aerossol – Categoria 1 
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos / Exposição única – Categoria 3 
Perigoso ao ambiente aquático / Crônico – Categoria 3  
 

Elementos de rotulagem: ABNT NBR 14725-3 

Pictograma: 

GHS02 GHS07  

Palavra de Advertência: PERIGO 

Frases de perigo: 

H222 Aerossol extremamente inflamável. 

H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. 
H412 Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 
 
Frases de precaução: 

http://www.reach-compliance.ch/downloads/GHS02_flamme.png
http://www.reach-compliance.ch/downloads/GHS07_exclam.png
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P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfície quente – Não fume. 
P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 
P260 Não inale os vapores ou aerossóis do produto. 
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico. 
P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. 
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com 
água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil, continue 
enxaguando. 
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P410+P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C 
P251Não perfure ou queime mesmo após o uso. 
 
Frases suplementares: 
EUH 066 A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras na pele.  
 
Outros perigos que não resultam de uma classificação: 
Em caso de ventilação insuficiente e / ou através do uso, podem desenvolver-se misturas explosivas 
altamente inflamáveis. 
 
3.0 INFORMAÇÕES SOBRE COMÓNENTES QUE CONTRIBUEM PARA O PERIGO 

Caracterização química: Mistura 

Produto CAS NUMBER Concentração Classificação 

Isobutano 75-28-5 25 - < 50 % H220, H280 

Hidrocarbonetos C7 – C9, n-alcanos, 

iso-alcano, cíclicos 

64742-49-0 10 - < 20 % H225, HH336, H304, H411, 

EUH066 

Acetato de etila 141-78-6 10 - < 20 % H225, H319, H336, EUH066 

Nafta de petróleo, leve, aromática 64742—95-6 5 - < 10 % H226, H335, H336, H304, 

H411, EUH066 

Propano 74-98-6 5 - < 10 % H220, H280 

Xileno 1330-20-7 3 - < 5 % H226, H312, H332, H315, 

H319, H335, H373, H304  

Butano 106-97-8 1 - < 3 % H220, H280 

Etilbenzeno 100-41-4 0,1 - < 1 % H225, H332, H373, H304 

Acetona 67-64-1 0,1 - < 1 % H225, H319, H336, EUH066 

 

4.0 PRIMEIROS SOCORROS 

Informação geral: Socorrista, atenção com sua autoproteção. Nunca de nada pela boca para 

pessoas inconscientes ou com cãibras. 

Se ingerido: Não induza ao vômito. Observe o risco de aspiração se ocorrer vômito. Procure auxilio 

médico urgente. 

Se inalado: E se sentir mal, procure um lugar arejado e fique em uma posição que não dificulte a 

respiração. Em caso de dúvida ou se o sintoma persistir, consulte um médico. 

Após contato com a pele: Lave com água e sabão. Tire imediatamente a roupa contaminada e 

lave-a antes de usá-la novamente. 
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Após contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso 
de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação persista, 
consulte um oftalmologista. 
 

Efeitos e sintomas mais importantes agudos ou retardados: Tonturas, náuseas, dor de cabeça, 

fadiga, irritação da pele. 

Indicações ao médico ou socorrista: Trate sintomaticamente. 

5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO. 

Meio de extinção apropriados: CO2, espuma para hidrocarbonetos, pó químico. 

Meio de extinção inapropriado: Jato de água 

Perigos específicos no combate: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Usar 

água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos na proximidade do fogo. 

Equipamentos para proteção de bombeiros/brigadistas: Utilizar aparelhos de proteção de respiração 

independente do ar ambiente e roupas de aproximação a temperaturas elevadas. 

 

6. MEDIDAS DE DERRAME OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais 

Remova as fontes de ignição. Promova ventilação adequada. Mantenha afastado do 

calor/faísca/chama aberta/superfície quente – Não fume. Use os EPIs indicados no “campo 8”. 

 

Precauções relativas ao meio ambiente 

Não permita que o produto entre em contato com cursos de água. Remova o produto derramado 

com material não combustível e encaminhe para destinação final de acordo com as leis regionais. 

  

7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Precaução para manuseio seguro: Observe as instruções de uso. 

Prevenção da exposição do trabalhador: Ventilar a área de trabalho. Alta concentração  pode formar 

uma mistura inflamável com o ar. Mantenha afastado de fontes de ignição ou lugares aquecidos. 

Não coma, beba ou fume durante o uso do produto. 

Medidas adequadas de armazenamento: Local ventilado e seco. Não exponha a temperaturas 

acima de 50°C. Incompatível com agentes oxidantes, substâncias auto reagentes.  

Mantenha ao abrigo da luz solar. Não armazenar com alimentos. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle específicos:  

 

CAS N° Substância ppm mg/m
3 

Categoria Origem 

67-64-1 Acetona 500 1210 TWA (8h) WEL 

  1500 3620 STEL (15 min) WEL 

8052-42-4 Betume ------- 5 TWA (8h) WEL 

  ------- 10 STEL (15 min) WEL 

106-97-8 Butano 600 1450 TWA (8h) WEL 

  750 1810 STEL (15 min) WEL 

141-78-6 Acetato de etila 200 ------ TWA (8h) WEL 

  400 ------ STEL (15 min) WEL 
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100-41-4 Etilbenzeno 100 441 TWA (8h) WEL 

  125 552 STEL (15 min) WEL 

1330-20-7 Xilenos 50 220 TWA (8h) WEL 

  100 441 STEL (15 min) WEL 

 

Monitoramento biológico (EH40): 

 

CAS N° Substância Parâmetros Valor material Tempo de 

amostragem 

1330-20-7 Xilenos Ácido hipúrico 650 

mmol/mol 

urina Pós turno 

 

 
Medidas de controle de engenharia:  
Manter o local com ventilação. 
 
Equipamentos de proteção individual apropriado: 
Proteção respiratória: Máscara com filtro para vapores orgânicos. DIN EM 141 
Proteção das mãos: Luvas de borracha nitrílica, 045mm, 480 minutos. DIN EM 374 
Proteção dos olhos: Óculos de proteção. DIN EM 166 
Proteção da pele e do corpo: Avental impermeável. 
Precauções especiais: Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o 

monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser 

monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) da NR-7. 

9. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Estado físico: Aerossol 

Cor: Marrom 

Odor: Solvente 

pH: N/D 

Densidade: 0,86 g/cm3 

Solubilidade em água: Insolúvel 

Solubilidade em solventes: N/D 

LIE: 0,7 

LSE: 11,5 

Ponto de fulgor: -80°C 

Ponto de fusão: N/D 

Ponto de ebulição: -42°C 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Aerossol inflamável 

Instabilidade: Produto estável em condições normais. 

Reações Perigosas: Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Perigo de explosão. 

Condições a evitar: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfície quente – Não fume. 
Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Vapores do produto podem formar uma 

mistura explosiva com o ar. Tome providencias para evitar a descarga de energia estática. 

Produtos perigosos da decomposição: CO, CO2, Aldeídos e fuligens.   
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda para o produto: N/D 
 

Toxicidade Aguda para os componentes: 

 

Acetato de etila LD50 oral: 5620 mg/Kg 

(rato) 

LD50 dermal > 2000 

mg/Kg (coelho) 

LC50 inalação: 1600 

mg/L (4h –vapor) 

rato 

Nafta de petróleo LD50 oral: 3592 mg/Kg 

(rato) 

LD50 dermal > 3160 

mg/Kg (coelho) 

 

Xilenos LD50 oral: 4300 mg/Kg 

(rato) 

LD50 dermal > 1700 

mg/Kg (coelho) 

Inalação aerossol: 

1,5 mg/L ATE 

Butano Inalação (4h) gás  LC50 658 ppm - rato 

Etilbenzeno LD50 oral: 3500 mg/Kg 

(rato) 

 LC50: 17,2 mg/L –

rato (4h, vapor) 

Acetona LD50 oral: 5800 mg/Kg 

(rato) 

LD50 dermal: 2000 

mg/Kg (coelho) 

LC50: 76 mg/L – rato 

(4h, vapor) 

 

Irritação e corrosividade: 

Causa séria irritação aos olhos. 

Efeitos sensibilizantes: Não conhecidos. 

Carcinogenicidade/mutagenicidade/efeitos tóxicos para a reprodução: Não há indicações 

conhecidas. 

Exposição única: Pode causar irritação respiratória, sonolência ou vertigens. 

Exposição repetida: Pode causar pele ressecada ou rachada. 

Aspiração: Baseados nos dados disponíveis, a classificação não é conhecida. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

Eco toxicidade: Produto não classificado. 
Persistência e degradabilidade: N/D 
Potencial bioacumulativo: N/D 
Mobilidade no solo: N/D 
Outros efeitos adversos: Sem informações. 

 

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Produto/embalagem: Destinar de acordo com as leis regionais. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Número da ONU 1950 

Nome apropriado para embarque Aerossol 

Classe ou subclasse de risco  2 

Descrição da classe ou subclasse de risco Gases inflamáveis 

Grupo de embalagem N/A 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 
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ABNT 14725: 2- Sistema de classificação de perigo. Informações sobre segurança, saúde e meio 

ambiente. 

ABNT 14725:3 – Informações de rotulagem. 

ABNT 14725:4 – FISPQ (Ficha de informação de segurança de produto químico)  

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Abreviações: 

H220 – gás extremamente inflamável 

H222 – Aerossol extremamente inflamável 

H225 – líquido e vapor altamente inflamável 

H226 – Líquido e vapor inflamável. 

H229 – Embalagem pressurizada: pode explodir se aquecida. 

H280 – Contém gás sob pressão: pode explodir se aquecido.  

H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

H312 – prejudicial em contato com a pele. 

H315 – Causa irritação à pele. 

H319 – Causa irritação ocular grave. 

H332 – Prejudicial se inalado. 

H335 – Pode causar irritação respiratória. 

H336 – Pode causar sonolência ou vertigem. 

H373 – Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 

H411 – Tóxico para os organismos aquáticos com efeito prolongado. 

H412 – Perigoso para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. 

EUH066 – Exposição repetida pode causar ressecamento e rachaduras na pele. 

GHS – Globally Harmonized System 

CAS – Chemical Abstracts Service  

LD50 – Dosagem Letal, 50% 

LC50 – Concentração letal, 50%   

 

A TUNAP do Brasil adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento 

prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de 

seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.  A empresa 

TUNAP do BRASIL com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e 

definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se 

conhece, para auxiliar na proteção individual, manutenção da continuidade operacional e 

preservação do meio ambiente. 

 


