
 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

Produto: TK 400S 

FICHA TÉCNICA 

DATA REVISÃO 

18/02/2013  001 

 

 

 

1. Identificação do Produto e da Empresa 

 
Nome do produto: TK 400S Hidro-Repelente 

Nome da empresa: Tecnokoll Indústria, Comércio e Importação Ltda. 

Endereço: Rua Pascoal Rizzo, 50. 

Tel.: 4617-8383 

Quím. Responsável: Rafael Orneles CFQ: 103.042 IV Região. 

CNPJ: 11.851.864/0001-33 

IE: 278.190.078.110 

E-mail: contato@tecnokoll.com.br 

Web Site: www.tecnokoll.com.br 

 

2. Informações Sobre os Componentes 

 
Classificação Química: Solução de Silanos e Siloxanos em meio Solvente 

Classificação Química: Hidro-óleo-repelente para ser aplicado em pisos de bases cimentícias e 

Rochas Ornamentais, como Mármores, Granitos, Limestones etc.  

Composição:  

 

Isoparafina: Nº CAS: 68551-17-7 – Teor – 50-60% 

Fórmula molecular: Isômeros estruturais de C10H18 a C13H22  

 

3. Perigos 

 
Maiores Perigos: Irritante com ação toxicológica a saúde humana.  

Efeito adverso a saúde humana: 

Contato com olhos: Provoca irritações, vermelhidão e sensação de raspagem. 

Contato com a pele: Pode causar irritação, ressecamento, fissuras e dermatite de contato. 

Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. 

 

4. Primeiros Socorros 

 

Inalação: Remover a vítima para um local ventilado. Se a respiração for irregular ou parar, 

aplicar técnica de respiração assistida. Procurar atendimento médico.  

Contato com os olhos: Lavar em água corrente e procurar atendimento médico.  

Contato com a pele: Lavar bem em água corrente com ajuda de sabão, procurar atendimento 

médico.  

Ingestão: Lavar bem a boca e não induzir o vômito. 
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5. Combates a Incêndios 

 
Produto inflamável. Material precisa ser aquecido para entrar em ignição.  Combater o incêndio com 

Dióxido de Carbono (CO2), Espuma ou Pó químico seco. Chamar o serviço de combate à Incêndio 

(193) 

 

6. Medidas em caso de derramamento 

 

Manter as pessoas afastadas. Utilizar óculos de segurança, Luvas de PVC, Máscara com filtro 

orgânico. Sinalizar a área acidentada e isolá-la. Fazer contenção do vazamento utilizando material 

inerte (areia ou terra), recolher o material em embalagem devidamente identificada para futuro 

descarte. Lavar os resíduos com água em abundância 

Remover o material para aterro respeitando legislação local vigente; 

 

7. Manuseio e Armazenamento 

 

Manuseio: 

Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. 

Utilizar os equipamentos de proteção adequados (EPI’s) 

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto. 

Fazer o manuseio em local ventilado. 

 

Armazenagem: 

O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e arejado, mantendo-o em sua 

embalagem original. Evitar temperaturas extremas. 

 

8. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Proteção respiratória: Máscara respiratória com filtros químicos. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança contra pós. 

Proteção da pele: Sapatos de borracha, luvas de PVC. 

 

9. Propriedades  Físico-Químicas 

  

Estado Físico: ............................... Líquido 
Cor: ............................................... Incolor 
Odor: ............................................. Fraco característico 
pH: ………..................................... N.A. 
Ponto de Fulgor:............................ 60ºC 

Densidade: ................................... 0,82 g/cm³ 
Solubilidade em água: .................. Insolúvel 
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10. Estabilidade e Reatividade 

 

Estabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 

Pode reagir com agentes oxidantes. 

 

Reações Perigosas: Vapores de solventes orgânicos. 

Condição imprópria: Calor extremo na estocagem. Aplicar próximo a chama ou a calor 

excessivo. 

 

11. Informações Toxicológicas 

 

Tóxico, seus vapores são depressivos ao sistema nervoso central. 

 

12. Informações Ecológicas 

 

Meio Ambiente: O produto Hidrolisa-se na água. 

Bioacumulação: Sem potencial de Bioacumulação. 

Efeitos em Tratamento de efluentes: Não previsto 

 

13. Tratamento e Disposição 

 

Os resíduos dos produtos devem ser tratados de acordo com a legislação local. Os 
produtos e embalagens devem ser descartados segundo o Órgão Ambiental, de acordo 
com Legislação Ambiental vigente. 
 

14. Informações sobre Transporte 

 
Terrestre e Marítimo: Produto Classificado como perigoso para transporte. 

Número ONU: 2286 

Classe de Risco: 03. 

Número de Risco: 30 

Grupo de Embalagens: III 

 

15. Regulamentações 

 

Deve-se isolar a área do tráfego de pessoas. 

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Mantenha o produto 

em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Não ingerir o produto. Evite contato 

do produto com olhos e mucosas. Evite contato prolongado com a pele. Após o uso enxágue as 
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mãos com bastante água.  Lave os objetos e/ou utensílios usados como medida, antes de reutilizá-

los. Conserve a embalagem ao abrigo do calor ou frio excessivo e da luz solar direta.  

 

16. Outras Informações 

 

As informações contidas neste documento resultam de nossa experiência, e conhecimento do 

produto na data de preparação deste informe. Nenhuma garantia expressa ou implícita é feita quanto 

à totalidade dos dados fornecidos quanto à segurança do usuário, sendo de sua total 

responsabilidade os danos ou lesões devido ao uso inadequado e da não observância das práticas 

recomendadas.  


