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1.IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Produto (nome comercial):                            DESENGRIPANTE A.D.BOND-X ITA LUB 300 ml 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: 
                             Eliminação de rangidos, afrouxa as aderências de oxidação metálica e solta partes 
metálicas emperradas, congeladas ou oxidadas além de proteger contra a humidade.         
 
Nome do Produto:  DESENGRIPANTE A.D.BOND-X ITA LUB 
Categoria: DESENGRIPANTES 
Empresa:   ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 – CENTRO – POÁ – SP – CEP: 08550-010 
                   
FONE: 2891 8743      Fax: 55 (11) 4072-1019 
EMERGÊNCIA:           0800 014 8110 CEATOX 
E-mail:                         f.lodi@itabond-x.com.br 

 
Composição: óleo lubrificante  e aditivos desengripantes , inibidores de corrosão , solventes 
orgânicos , essência , gás propelente.     

Cuidados para conservação: Conservar o produto na embalagem original. Proteger do sol, do calor 
e da umidade. 

II - DADOS FÍSICO-QUÍMICOS: 

pH ( Puro ) 7 – 7,5 

Densidade 0,97 – 1,03 ( +-25ºC ) 

III – DADOS COMPLEMENTARES 

Condições de Armazenamento 

Estocar em local ventilado, em embalagens fechadas, limpas, em local fresco, seco e com piso 
cimentado. 
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Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Evacuar o local, o pessoal não envolvido no atendimento à emergência deve 

manter-se afastado. Eliminar todas as fontes de calor e ignição. Utilizar equipamentos de proteção 
individual adequado. Providenciar ventilação adequada. 

Neutralizar com água em abundância e cal. Evacuar e isolar o local. 

Preocupações para o meio ambiente: Evitar que o produto atinja cursos d`água e a 

drenagem do solo. Se houver vazamento e contaminação de água superficial contatar o órgão 
ambiental. 

Métodos para limpeza: 

Desligar motores e fontes quentes ou de ignição. 

Estancar o vazamento se isto puder ser feito sem risco; isolar a área e recolher o produto derramado. 
O produto é escorregadio. Absorver com areia ou material inerte. Acondicionar em recipientes limpos 
e adequados para posterior descarte (Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação) 

 

Medidas Técnicas de Manuseio 

Manipular longe de fontes de calor, faíscas, chamas e superfícies aquecidas. 

Métodos de Descarte do Produto e Embalagem 

Realizar o descarte do produto e da embalagem de modo a impedir que os resíduos 

remanescentes provoquem riscos à saúde humana e ao meio ambiente, conforme 

legislação local em vigor. 
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IV – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Efeitos adversos a saúde humana: 

-Ingestão: Pode causar vômitos, dor abdominal. 

-Pele: Em contato com a pele pode provocar irritações 

-Olhos: Mesmo em pequenas quantidades pode levar a reação alérgica. 

Efeitos ambientais: Somente quando a contaminação for elevada poderá oferecer 

algum risco ao meio ambiente. 

 

V – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável. Água na forma de neblina, CO2,Espuma p/ 
Hidrocarbonetos, Pó químico. 

Proteção: Utilizar equipamento de proteção individual ( EPI ). 

Métodos específicos: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. 

Utilizar diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o 

vento. Para resfriar equipamentos nas proximidades do fogo usar água em forma de 

neblina. 
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VI – MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS 

Contato com a pele: Remover as roupas e sapatos contaminados. Lavar imediatamente o local 
atingido com água corrente e sabão por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico se a irritação 
persistir. 

Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com água limpa por pelo menos 15 minutos, levantando as 
pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Procure um oftalmologista . 

Ingestão: Não provocar vômito. Dar água ou leite para diluir a concentração. Não 

fornecer líquido ou induzir ao vômito se a pessoa estiver inconsciente ou em convulsão. Encaminhar 
ao médico 

 

VII – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Contato com a pele: O contato com a pele pode causar ressecamento, podendo 

provocar irritações e dermatites. 

Contato com os olhos: Vapores causam irritação nos olhos. 

Ingestão: No vômito o principal risco é a pneumonite química, edema pulmonar e 

hemorragia, em consequência da aspiração para as vias aéreas. 

 

VIII – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade: Produto estável em condições normais. Não polimeriza. 

Reações perigosas: Produto estável. Não ocorre polimerização. Manter afastado de 
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oxidantes químicos fortes (peróxidos, cloratos, ácidos fortes, etc.), fontes de calor e de 

ignição. 

Condição a evitar: Temperaturas acima de 50 ºC. 

IX – OUTRAS INFORMAÇÕES 

“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem nosso melhor conhecimento 
para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação 
específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso 
combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário. Os dados desta 
ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
                                                                         Líquido inflamável – Categoria 2 
                                                                        Toxicidade aguda – Dérmica – Categoria 5 
Classificação de perigo do                         Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 
produto químico:                                         Lesões oculares graves/ irritação ocular 1 
                                                                         Sensibilização à pele – Categoria 1 
                                                                         Carcinogenicidade – Categoria 2 
                                                                         Toxicidade para órgãos – alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 
                                                                                Toxicidade para órgãos – alvo específicos – Exposição repetida – 

Categoria 1  e 2  
                                                                          Toxicidade para o ambiente aquático - agudo - Categoria 2 
 
                                                                         Norma ABNT – NBR 14725-2:2009 – VERSÃO CORRIGIDA 2:2010 
Sistema de classificação adotado:            Sistema Globalmente Harmonizado para classificação e  
                                                                         rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 
 
Outros perigos que não resultam  O produto não possui outros perigos. 
em uma classificação:  
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Elementos apropriados da rotulagem. 
Pictogramas:       

 

                                          
Palavras de advertência:                            PERIGO 
 
     H225 líquido e vapores altamente inflamáveis. 
Frases de perigo:      H313 Pode ser nocivo em contato com a pele. 
     H315 Provoca irritação à pele. 
     H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. 
                                                                         H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
                                                                         H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. 
                                                                         H351 Suspeito de provocar câncer. 
                                                                         H372 Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema hematopoiético 

e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada se 
ingerido. H373 Pode provocar danos ao sistema nervoso central por 
exposição repetida ou prolongada, se inalado. 

                                                                          H401 Tóxico para os organismos aquáticos. 
 
 
Frases de precaução:                                    P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies 
       quentes.– Não fume. 
        P260 Não inale névoas, vapores ou aerossóis. 
        P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 
        P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO  
                                                            DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
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                                                                          P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão 
em abundância.  

                                                                           P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): 
Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água 
ou tome uma ducha.  

                                                                           P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÂO: Remova a pessoa para local ventilado 
e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 

                                                                          P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as 
regulamentações locais. 

 
 
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 

MISTURA  

 

Impureza que contribuam para o 
perigo: 

 

4.MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação:                                                       Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição  
                                                                        que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO  
                         DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 
 
Contato com a pele:                                    Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do 
                                                                          material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta 

FISPQ. 

 
Contato com os olhos:                                 Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso 
                                                                         de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue nova- 
                                                                         mente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve 
                                                                          esta FISPQ. 

Componente Concentração (%) Nº CAS 

Hexano 45 - 95 110-54-3 

Segredo industrial 0,1 - 5 Segredo industrial 
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Ingestão:                                                        Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. 
                                                                         Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta 
                                                                          indisposição, contate um CENTRO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve 

        esta FISPQ. 
 
Sintomas e efeitos mais Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com 
importantes, agudos ou tardios: vermelhidão e ressecamento. Provoca leve irritação aos olhos com   

vermelhidão. Pode provocar sonolência ou vertigem. Pode provocar 
irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. Pode provocar danos 

                                                                          ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, se 
 inalado. Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema hematopoié- 
 tico e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada se                         

ingerido. 
 
Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o  
 tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte  
 como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assis- 
 tência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local 
 atingido. 
 
 
5.MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Meios de extinção apropriados:  Apropriados: compatível com espuma, pó químico e dióxido de carbono  
 (CO2). 
 Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas. 
 
Perigos específicos da mistura                   Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de  
ou substância:                                                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. Os vapores do líquido aquecido podem 
                                                                          incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que  
                                                                          o are tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros 
                                                                          e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso  
                                                                          da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como 
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                                                                          confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do  
                                                                          produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e 
                                                                          tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. 
 
Medidas de proteção da equipe                Equipamentos de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com 
de combate a incêndio:                               pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques 
                                                                           envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d´ água. 
 
 
6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais 
 
Para o pessoal que não faz parte  Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes 
dos serviços de emergência: danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas  
 adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas  
 baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção  
 individual conforme descrito na seção 8. 
 
Para o pessoal de serviço de Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança de látex 
emergência: ou borracha, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de  
 vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara 
 respiratória facial ou semi-facial para vapores orgânicos. Isole o vazamento  
 defontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 50 metros. 
 Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento 
                                                                           se isso puder ser feito sem risco. 
 
Precauções ao meio ambiente:                 Evite que o produto derramado atinja curso d´água e rede de esgotos. 
 
Métodos e materiais para Utilize névoa de água ou espumasupressora de vapor para reduzir a 
Contenção e limpeza: dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de 
 derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. 
 Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou  
 qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipi- 
 entes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que                   
 não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destina- 
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 ção final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ. 
 
Diferenças na ação de grandes e  Não há distinção entre ações de grandes e pequenos vazamentos para 
pequenos vazamentos: este produto. 
 
7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas para manuseio  
 
Precauções para manuseio                         Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/ 
Seguro:                                                            exaustão local. Evite formação de névoa e vapores. Evite exposição ao  
                                                                          produto. Utilize equipamentos de proteção individual descrito na  
                                                                          seção 8.  
 
Medidas de higiene:                                   Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de 
                                                                        comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser  
                                                                        trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equi- 
                                                                        pamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de  
                                                                        alimentação.  
 
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
 
Prevenção de incêndio e                            Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfície quentes. 
explosão:                                                       Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o  
                                                                         vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize 
                                                                         apenas ferramentas anti- faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostá- 
                                                                         ticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à  
                                                                         prova de explosão. 
 
Condições adequadas:                               Armazene em local bem ventilado, longe de luz solar. Mantenha o  
                                                                        recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente 
                                                                        que não exceda 48°C. 
                                                                        Não é necessário adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir 
                                                                        a durabilidade do produto. 
 
Materiais para embalagens:                     Semelhante à embalagem original. 
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8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVÍDUAL 

Parâmetros de controle 
 
  
 
 
Limites de exposição ocupacional: 
 
 
 
 
*Absorção também pela pele. 
 
  
Indicadores biológicos:                              -N-hexano: 
                                                                                 BEI (ACGIH, 2014): 2,5-hexanodiona (sem hidrólise) na urina (com 

hidrólise):  0,4 mg/L (final da jornada e da semana). 
                                                                         IBMP (NR-7, 1998): 2,5 hexanona na urina: 5 mg/g de creatinina (final do 

  último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada  
  da semana e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de 

                            exposição). EE  
 

Medidas de controle de                        Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio 
Engenharia: exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. As 
 medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a  
 exposição ao produto. 
Medidas de proteção pessoal 
 
Proteção dos olhos/face:                     Óculos de segurança. 
 
Proteção de pele e do corpo:              Luvas de segurança de látex ou borracha, vestuário protetor adequado e 
 sapatos fechados. 
 

Nome químico 
comum ou nome 

técnico 

TLV-TWA 
(ACGIH, 2014) 

LT 
(NR-15, 1978) 

Hexano 50 ppm 
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Proteção respiratória: Máscara respiratória facial ou semi-facial para vapores orgânicos. 
 
Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 
 
 
 

11.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxidade aguda:  Pode ser nocivo em contato com a pele. Não é esperado que o 

produtoapresente toxicidade aguda por via oral ou inalatória. 
                                                                          Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) 
                                                                          ETAm (oral): > 5000 mg/kg 
                                                                          ETAm (dérmica): 2807,93 mg/kg 
                                                                          ETAm (inalação): >20 mg/L 
  
                                                                          Informação referente ao: 
                                                                         - Hexano: 
                                                                         DL50 (oral, ratos): > 5000 mg/kg  
                                                                         DL50 (dérmica, ratos): 3000 mg/kg 
                                                                         CL50 (inalação, ratos, 4h): > 20 mg/L  
 
Corrosão/irritação à pele:                          Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento 
 
Lesões oculares graves/irritação Provoca leve irritação aos olhos com vermelhidão. 
 
Sensibilização respiratória ou à Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à 
pele: pele. Contatos repetidos ou prolongados com a pele podem causar sensi- 
 bilização da pele. 

 
Mutagenicidade em células Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células  
germinativas: germinativas. 
 
Carcinogenicidade:                                        Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade 
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Toxicidade à reprodução:                              Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo   Pode provocar sonolência ou vertigem.Pode provocar irritação das vias 
específicos-exposição única:   respiratórias com tosse e espirros. A superposição em altas concentrações 
   de vapor pode causar danos aos pulmões, fígado, ou rim. 
 
  
 
 
Toxicidade para órgãos-alvo                    Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou 
específico- exposição repetida:               prolongada, se inalado. Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema 
                                                                         hematopoiético e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou 
                                                                         prolongada se ingerido. 
  
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos  ambientais, comportamentoe impactos do produto 
 
 
Ecotoxicidade: Tóxico para os organismos aquáticos.  
                                                                          Informação referente ao 
                                                                          - Hexano:  
                                                                          CL50 (Pimephalespromelas, 96h): 2,5 mg/L 
                                                                           
 
  
Persistência e degradabilidade:                 Espera-se que o produto não apresente persistência e seja rapidamente  

degradável. 
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Potencial biocumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 
 
  
Mobilidade no solo: Não determinada. 
 
 
Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentação nacionais e internacionais 
 
Terrestre:                                                        Resolução n°420 de 12 de Fevereiro  de 2004 Agência Nacional de Trans- 
                                                                          portes  Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao  

                                                                          Regulamento do Transporte Terrestre de produtos Perigosos e suas modi- 

                                                                          ficações. 

 
Número ONU:                                                 1208 
 
Nome apropriado para embarque:             HEXANOS 
 
Classe ou subclasse de risco                        3 
principal: 
 
Classe ou subclasse de risco                        NA 
Subsidiário: 
 
Número de risco:                                           33 
 
Grupo de embalagem:                                  II 
 
Hidroviário:                                                     DPC- Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) 
                                                                           Normas de Autoridades Marítima (NORMAM) 
                                                                           NORMAM 01/DPC: Embarcação Empregadas na Navegação em Mar Aberto 
                                                                           NORMAM 02/ DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior 
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                                                                           IMO- “InternationalMaritimeOrganization” (Organização Marítima Inter- 
                                                                           nacional) 
                                                                                International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code) 
 
Número da ONU:                                                 1208 
 
Nome apropriado para                                       HEXAN0S 
Embarque: 
 
Classe ou subclasse de risco                              3 
principal: 
 
Classe e subclasse de risco                                 NA 
Subsidiário: 
 
Grupo de embalagem:                                        II 
 
EmS:                                                                        F-E, S-D 
 
Perigo ao meio ambiente:                                  O produto não é considerado poluente marinho. 
 
Aéreo:                                                                    ANAC -  Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de  
Dezembro de 2009.                                                                           
                                                                               RBAC N° 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO  
                                                                               CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
                                                                               IS N°175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS 
                                                                             ICAO – “International Civil AviationOrganization” (Organização da Aviação                         
      Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 
                                                                              IATA – “International Air TransportAssociation” (Associação Internacional  
      De Transporte Aéreo) 
                                                                               DangerousGoodsRegulation (DGR) 
 
Número da ONU:                                                 1208 
 
Nome apropriado para       HEXAN0S 
embarque: 
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Classe ou subclasse de risco                              3 
principal: 
 
Classe e subclasse de risco                               NA 
subsidiário: 
 
Grupo de embalagem:                                        II 
 
15.INFORMAÇÕES  SOBREREGULAMENTAÇÕES 

Regulamentação específica :                      Decreto Federal nº2.657, de 3 de julho de 1998. 
                                                                          Norma ABNT-NBR 14725:2014; 
                     Portaria nº 229, de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora 

nº26. 
                     Devido ao ingrediente Hexano podem ser aplicadas: 
                       Portaria N° 1.274, de 25 de Agosto de 2003: Produto sujeito a controle e      

fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de polícia Federal – 
                       MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação,  
                       Sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas   

operações. 
 
16.OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Informações importantes, mas não especificamente descritas ás seções anteriores . 
 
IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, foram 

obtidas a partir de fontes respeitáveis e, ao que nos é dado saber, são corretas e atualizadas na data mencionada. A 

ITA BOND-X não se responsabiliza pelo uso da informação ou pela utilização, aplicação ou processamento do 

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

imprópria do mesmo. 

Legendas e abreviaturas: 

ACGIH – American ConferenceofGovernmental Industrial Hygienists 
BEI – BiologicalExposure Index 
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CAS – Chemical Abstracts Service 
CE50 – Concentração efetiva 50% 
CL50 – Concentração letal 50% 
DL50 – Dose letal 50% 
LT – limite de tolerância 
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 
NR – Norma Regulamentadora 
SCBA – Self Contained Breathing Apparatus 
STEL – Short Term Exposure Limit 
TLV – Threshold Limit Value 
TWA –Time Weighted Average 
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