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Identificação do Produto e da Empresa 

 
Nome do produto: TK PU Selante de Poliuretano 
Nome da empresa: Tecnokoll Indústria, Comércio e Importação Ltda. 
Endereço: Rua Pascoal Rizzo, 50. 
Tel.: 4617-8383 
Quím. Responsável: Rafael Orneles CRQ: 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 
 

Informações Sobre os Componentes 
 
Composição:  
 
Pré-polímeros de poliuretanos, cargas minerais e plastificantes 
 

Perigos 
 
Produto não contém material perigoso. 
Manuseie de acordo com práticas adequadas de higiene e segurança industriais. 
 

Primeiros Socorros 
 

Inalação: Não Relevante 
Contato com os olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar 
imediatamente um 
oftalmologista. 
Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um 
hidratante. 
Ingestão: Não procurar vômito. Consultar um médico. 
 

Combates a Incêndios 
 
Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO2). Em caso de incêndios maiores água em aspersão. 
Em caso de incêndio possível liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos. Chamar o 
serviço de combate à Incêndio (193) 
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Medidas em caso de derramamento 
 

Cobrir com material absorvente úmido (por exemplo: areia, serragem ou aglutinante químico 
na base de hidrato de silicato de cálcio). Após cerca de uma hora remover para um recipiente 
para resíduos sem fechá-lo. Manter úmido num local seguro por 7 a 14 dias. Levar depois 
aterro de resíduos químicos controlado. 

 
Manuseio e Armazenamento 

 
Manuseio: 
 
Observar as medidas de precaução, usuais no manuseio de produtos químicos. Fundir somente de 
acordo com instruções, fornecidas pelo fabricante. Manter afastado de alimentos. Em locais de 
serviços com possíveis concentrações altas de aerossóis ou vapores de Isocianato, o ar deve ser 
dirigido em sentido contrário as pessoas. Deve-se verificar regularmente a eficiência da exaustão. 
Medidas de proteção contra explosão não são necessárias. 
 
Armazenagem: 
 
Manter os recipientes secos e bem vedados. Evitar aquecimento a >50°C e resfriamento a <5°C. 
 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança contra pós. 
Proteção da pele: Sapatos de borracha, luvas de PVC. 
 

Propriedades  Físico-Químicas 
  
Estado Físico: ............................... Líquido/Pastoso 
Cor: ............................................... Branco/Cinza/Bege/Preto 
Odor: ............................................. Fraco característico 
pH: ………..................................... N.A. 
Ponto de Fulgor:............................ > 80ºC 
Densidade: ................................... 1,35 – 1,75 g/cm³ 
Solubilidade em água: .................. Pouco Solúvel 
 
 

Estabilidade e Reatividade 
 
Estabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 
Pode reagir com agentes oxidantes. 
 
Reações Perigosas: Não há. 
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Condição imprópria: Calor extremo na estocagem. Aplicar próximo a chama ou a calor 
excessivo. 
 

Informações Toxicológicas 
 
Efeito sobre os olhos: Causa fraca de irritação e reversível turbidez da córnea. Efeito sobre a pele: 
Em alguns casos leve irritação 
 

Tratamento e Disposição 
 
Lixo: Poderá ser incinerado em estação de queima, observando-se as prescrições legais. 
Embalagens vazias: Só poderão ser descartadas após eliminação de restos do produto nas paredes 
e posterior retirada das etiquetas de identificação. 


