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SUPERCOLA TYTAN BOND  

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA  

1.1 Identificação do Produto  

 Nome do Produto: ： SUPERCOLA TYTAN BOND  

1.2 Detalhes do fabricante ou fornecedor  

 Empresa ： SELENA Sulamericana Ind. e Com de Prod. Químicos Ltda   

 Endereço ： Rua Carneiro Lobo, 468 – 6 ° Andar – Água Verde – Curitiba – PR   

 Site ： www.tytanpro.com.br  

 E-mail                                    ： vendas@selena.com  

 Número de emergência ： +55 41 3026 – 0306  

1.3 Recomendações e restrições de uso do produto químico  

 Recomendações de Uso ： Cola de rápido agarre  

 Restrições de Uso          ： No momento, não temos informações sobre restrições de uso. Eles serão 
incluídos neste documento quando disponíveis.  

 

             

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

2.1 Classificação GHS   

 Irritação ocular ： Categoria 2B  

 
Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos (irritação respiratória) 

： Categoria 3 
 

 Irritação na pele ： Categoria 2  

                    

2.2 ELEMENTOS APROPRIADOS DE ROTULAGEM - GHS   

  Pictogramas de perigo           ： 

 

  

 

 

    

 Palavra de alerta                  ： Atenção/ Perigo  

 Declarações de perigo  

 H315 ： Causa irritação na pele.  

 H319 ： Causa irritação grave nos olhos.  

 H335 ： Pode causar irritação respiratória.  

                      

 Precauções  

 P210 ： Mantenha longe de temperaturas extremamente altas ou baixas, fontes de 
ignição e materiais incompatíveis. - Proibido fumar.  
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 P261 ： Evite respirar poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray.  

 P264 ： Lave a pele contaminada cuidadosamente após o manuseio.  

 P271 ： Use somente ao ar livre ou em uma área bem ventilada.  

 P280 ： Use luvas de proteção, roupas de proteção e proteção para os olhos.  

 P312 ： Tire a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-lá.  

 P362 ： Lave a roupa contaminada antes de reutilizá-la.  

 P302+P352 ： Se em contato com a pele: Lave com água em abundância.  

 
P305 + P351 + P338 ： SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e 
fáceis de retirar. Continue enxaguando. 

 

 P304+P340 ： SE INALADO: Retire a pessoa para o ar fresco e mantenha-a em uma posição 
confortável para respirar. 

 

 P332+P313 ： Se ocorrer irritação na pele: consulte um médico.  

 P337+P313 ： Se a irritação ocular persistir: consulte um médico.  

 P405 ： Lave a pele contaminada cuidadosamente após o manuseio.  

 P501 ： Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos locais, 
regionais, nacionais, territoriais, provinciais e internacionais. 

 

                    

2.3 Outros perigos  

 Nenhuma informação disponível.   

             

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO NOS INGREDIENTES  

3.1 Substância / mistura  

 Mistura  

3.2 Componentes perigosos  

Nome Químico Número Cas Concentração (%) Classificação  

Etil Cyanoacrilato 7085-85-0 85-100 
Irrit. Pele 2, H315; Irrit .Olho 2, H319; STOT 

SE 3, H335 
 

Hidroquinona 123-31-9 0-1 
Aquatic Acute 1 H400;Carc. 2 H351;Muta. 2 

H341; Skin Sens. 1 H317 
 

 * A identidade química específica e / ou a porcentagem exata (concentração) desta composição foi ocultada como 
segredo comercial. 

 

             

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  

4.1 Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros  

 Conselhos Gerais               ： Em caso de acidente ou de indisposição, procure assistência médica 
imediatamente com este documento, consulte o seguinte. 

 

 Inalação ： Remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a em repouso em uma posição 
confortável para respirar. Consulte um médico se a vítima se sentir mal. 

 

 

Contato com a pele ： Em caso de contato, lave a pele imediatamente com sabão e água em 
abundância. 
Remova roupas e sapatos contaminados. 
Procure assistência médica. 
Lave as roupas antes de reutilizá-las. 
Limpe bem os sapatos antes de reutilizá-los. 
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Contato com os olhos ： Lave imediatamente os olhos com água em abundância por 15 minutos no 
mínimo. 
Se for fácil, remova a lente de contato. 
Procure assistência médica. 

 

 
Ingestão ： NÃO provoque vômito. 

Procure assistência médica. 
Lave bem a boca com água. 

 

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  

 

Pode causar uma reação alérgica da pele. 
Causa irritação ocular grave. 
Causa danos aos órgãos por exposição prolongada ou repetida. 
É provável que a ingestão seja prejudicial ou tenha efeitos adversos. 

 

4.3  Protecção dos primeiros socorros  

 Os socorristas devem prestar atenção à autoproteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado 
quando houver potencial de exposição. 

 

4.4  Notas para o médico  

 Trate de forma sintomática e de suporte.  

             

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

 Risco de incêndio              ： Não inflamável.  

 Ponto de inflamação                       ： 80℃  

 Meios adequados de extinção ： Spray de água, Espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO2), Pó 
químico seco. 

 

 Meios inadequados de extinção ： Spray de água, Espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO2), Pó 
químico seco. 

 

 Perigos específicos durante o 
combate a incêndios 

： A exposição a produtos de combustão pode ser um risco para a saúde.  

 Produtos de combustão perigosos ： Vapores orgânicos irritantes podem ser formados.  

 

Métodos específicos de extinção ： Use medidas de extinção adequadas às circunstâncias locais e ao ambiente 
circundante. Use spray de água para esfriar os recipientes fechados. Remova 
os recipientes não danificados da área de incêndio, se for seguro fazê-lo. 
Evacuar a área. 

 

 Equipamento de proteção para 
bombeiros 

： Em caso de incêndio, use um aparelho de respiração autônomo. Use 
equipamento de proteção individual. 

 

             

             

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

6.1  Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  

 

Use equipamento de proteção individual. Mantenha as pessoas desprotegidas afastadas. 
Siga as recomendações de manuseio seguro e as recomendações de equipamentos de proteção individual. 
Evite o contato com a pele, olhos e inalação de vapores. 
Remova todas as fontes de ignição. 
Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.  

 

6.2 Precauções ambientais  
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A descarga no meio ambiente deve ser evitada. 
Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro. 
Guarde e descarte a água de lavagem contaminada. 
As autoridades locais devem ser avisadas se não forem possíveis contagens significativas.  

 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

 

Impregnar com material absorvente inerte. 
Para derramamentos grandes, forneça diques ou outros meios de contenção adequados para impedir a propagação do 
material. Se o material encharcado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente 
apropriado. 
Limpe os materiais restantes do derramamento com absorvente adequado. 
As regulamentações locais ou nacionais podem se aplicar às liberações e descarte deste material, bem como aos 
materiais e itens empregados na limpeza das liberações. Você precisará determinar quais regulamentos são aplicáveis.  

 

6.4 Referência a outras seções  

 

Consulte a Seção 7 para obter mais informações. 
Veja a seção 8 para mais informações. 
Veja a seção 13 para mais informações. 
Veja a seção 15 para mais informações.  

 

             

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM  

7.1 Ventilação local / total  

 Use apenas com ventilação adequada.  

7.2 Precauções para manuseio seguro  

 

Use apenas conforme indicado no rótulo. 
Não engula e entre em contato com os olhos. 
Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança. 
Mantenha longe da água, fogo, calor e óxido. 
Proteger da umidade. 
Tome cuidado para evitar derramamentos, desperdícios e minimizar a liberação no ambiente. 
Pessoas suscetíveis a reações alérgicas não devem manusear este produto. 
Consulte Medidas de engenharia na Seção 8.  

 

7.3 Condições para armazenamento seguro  

 
Mantenha em recipientes devidamente rotulados. 
Loja trancada. 
Armazene de acordo com os regulamentos nacionais específicos. 

 

7.4 Materiais a evitar  

 Agentes oxidantes fortes, Peróxidos orgânicos, Ácidos, Géneros alimentícios, Explosivos, Quente, Calor.  

            

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL  

8.1 Componentes com parâmetros de controle do local de trabalho  

 Não contém substâncias com valores-limite de exposição ocupacional.  

8.2  Controles de exposição  
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 Equipamento de proteção pessoal  

  

 

  

 

 

 

Proteção respiratória ： Use proteção respiratória, a menos que seja fornecida ventilação local 
adequada ou a avaliação da exposição demonstre que as exposições estão 
dentro do recomendado. No caso de exposição breve ou baixa poluição, use 
um filtro respiratório. Em caso de exposição intensiva ou prolongada, use um 
dispositivo de proteção respiratória independente. 

 

 

Protecção das mãos ： Material ： borracha butílica ； Pausa no tempo:> 120 min thickness 

Espessura da luva: 0,1 mm. Escolha luvas para proteger as mãos contra 
produtos químicos, dependendo da concentração e quantidade da 
substância perigosa e específica do local de trabalho. Para aplicações 
especiais, recomendamos esclarecer a resistência a produtos químicos das 
luvas de proteção mencionadas acima com o fabricante da luva. Lave as 
mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho. 

 

 Proteção dos olhos ： Use o seguinte equipamento de proteção individual: Óculos de segurança  

 

Proteção da pele e do corpo: ： Selecione roupas de proteção apropriadas com base em dados de resistência 
química e uma avaliação do potencial de exposição local. 
O contato com a pele deve ser evitado usando roupas de proteção 
impermeáveis (luvas, aventais, botas, etc.). 

 

 

Medidas de higiene ： Verifique se os sistemas de lavagem dos olhos e chuveiros de segurança 
estão localizados perto do local de trabalho. 
Ao usar, não coma, beba ou fume. 
Lave a roupa contaminada antes de reutilizá-la. 
Não inalar gases / vapores / aerossóis. 

 

             

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 Aparência   ： Líquido Incolor  

 Odor   ： Irritante  

 pH   ： N/A  

 Ponto de fusão / ponto de 
congelação 

： N/A  

 Ponto / intervalo de ebulição ： ＞100℃  

 Ponto de inflamação ： 80 °C  

 Densidade   ： 1.0g/ml  

 Solubilidade em Água ： Reação  

 Propriedades explosivas ： N/A  

 Propriedades oxidantes ： N/A  

 Observação: esses valores não se destinam ao uso na preparação de especificações. 
  

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade ： Não classificado como risco de reatividade.       

10.2 Estabilidade química ： Estável em condições normais.         

10.3 Possibilidade de reações 
perigosas 

： 
Nenhuma data disponível. 
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10.4 Condições a evitar ： Exposição à umidade           

10.5 Materiais incompatíveis ： O material começa a curar na presença de ar úmido ou umidade.   

10.6 Produtos de decomposição 
perigosos  

： 
Nenhuma data disponível. 

        

 

             

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA   

11.1 Informações sobre rotas prováveis 
de exposição 

： Contato com a pele ； Ingestão ； Contato com os olhos.  

11.2 Efeitos / sintomas potenciais à saúde  

 
Inalação ： Tosse, espirros, corrimento nasal, dor de cabeça, rouquidão e dores no nariz 

e na garganta 
 

 

Contato com a pele ： Cola a pele rapidamente. Causa irritação na pele, vermelhidão localizada, 
inchaço, coceira e secura. Pode causar reação alérgica na pele, vermelhidão, 
inchaço, formação de bolhas e coceira. 

 

 
Contato com os olhos ： Cola as pálpebras rapidamente. Causa irritação ocular grave, vermelhidão 

significativa, inchaço, dor, lacrimejamento, aparência turva da córnea e visão 
prejudicada. 

 

 Ingestão ： Causa irritação gastrointestinal, dor abdominal, dor de estômago, náusea, 
vômito e diarreia. 

 

11.3 Toxicidade aguda  

 Nenhuma outra informação relevante disponível.  
 

             

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

 Nenhuma informação relevante disponível.  

             

  

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  

 Métodos de eliminação  

 Resíduos de resíduos ： Descarte de acordo com os regulamentos locais.  

 

Embalagens contaminadas ： Os recipientes vazios devem ser levados para um local de manipulação de 
resíduos aprovado para reciclagem ou descarte. Não furar ou queimar, 
mesmo após o uso. 
Se não for especificado o contrário: Elimine como produto não utilizado. 

 

             

14. Informações de Transporte   

 UNRTDG:  

 UN No. ：    

 Classe ：    

 Grupo de Embalagem ：    

 Nome da Remessa ：    

                      

 Transporte Marítimo IMDG-Code:  
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 UN No. ：    

 Classe ：    

 Grupo de Embalagem  ：    

 Nome da Remessa  ：    

                      

 Transporte Rodoviário ADR:  

 UN No. ：    

 Classe ：    

 Grupo de Embalagem  ：    

 Nome da Remessa ：    

                      

 Transporte Aéreo IATA-DGR:  

 UN No. ：    

 Classe ：    

 Grupo de Embalagem ：    

 Nome da Remessa ：    

            

  

15. Informações regulatórias  

 Regulamentos / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância ou mistura.  

             

  

16. OUTRAS INFORMAÇÕES  

16.1 Texto completo das declarações H  

 H315 ： Causa irritação na pele.  

 H319 ： Causa irritação ocular grave.  

 H335 ： Pode causar irritação respiratória.  

16.2 2 Associação Nacional de Proteção contra Incêndio ( EUA)   

 Saúde   ： 
2 Inflamabilidade 

： 

2  

 Instabilidade/Reatividade ： 1 Especial       ： N/A  
 

 

16.3 Texto completo de outras abreviações 

 
ADN - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por vias navegáveis interiores; ADR - 
Acordo Europeu sobre Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AICS - Inventário Australiano de 
Substâncias Químicas; ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais; AIHA: Associação 
Americana de Higiene Industrial; ASTM - Sociedade Americana para Ensaios de Materiais; ATE: estimativa de toxicidade 
aguda; peso corporal; CEIL: Teto; CMRG: Diretrizes recomendadas pelo fabricante de produtos químicos; CMR - 
cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de 
Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada a x% de resposta; ELx - taxa de carregamento associada a 
x% de resposta; EmS - Horário de Emergência; ENCS - Substâncias químicas existentes e novas (Japão); ErCx - Concentração 
associada a x% de resposta na taxa de crescimento; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; BPL - Boas Práticas de 
Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo; 
IBC - Código Internacional para Construção e Equipamento de Navios que Transportam Produtos Químicos Perigosos a 
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Granel; IC50 - Meia concentração inibitória máxima; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Inventário de 
Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Mercadorias Perigosas Marítimas Internacionais; OMI - Organização 
Marítima Internacional; ISHL - Direito de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional de 
Normalização; KECI - Inventário Químico Existente na Coréia; LC50 - Concentração letal para 50% da população testada; 
DL50 - Dose letal para 50% da população em teste (Dose letal mediana); MARPOL - Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios; n.s. - Não especificados; NO (A) CE - Concentração sem efeito observado (adverso); NO 
(A) EL - Nível de efeito não observado (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento de Efeito Não Observável; NZIoC - 
Inventário de produtos químicos da Nova Zelândia; OSHA: Departamento do Trabalho dos Estados Unidos - Administração 
de Segurança e Saúde Ocupacional; OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico; OPPTS - 
Escritório de Segurança Química e Prevenção de Poluição; PBT - substância persistente, bioacumulativa e tóxica; PICCS - 
Inventário Filipinas de Substâncias Químicas e Substâncias Químicas; (Q) SAR - Relação de atividade da estrutura 
(quantitativa); REACH - Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de produtos químicos; RID - Regulamentos relativos ao Transporte Internacional 
Ferroviário de Mercadorias Perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Auto-Aceleradora; SDS - Ficha de Segurança; 
STEL: Limite de Exposição a Curto Prazo; TCSI - Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan; TSCA - Lei de Controle de 
Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); TWA: Média ponderada no tempo; ONU - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações 
das Nações Unidas sobre Transporte de Mercadorias Perigosas; vPvB - Muito persistente e muito bioacumulável. 

 

16.4 Mais informações 
Fontes dos principais dados utilizados na compilação da ficha de dados de segurança: dados técnicos internos, 
dados das SDSs das matérias-primas, resultados da pesquisa OECD eChem Portal e European Chemicals Agen-cy, 
http://echa.europa.eu/ 
 
 
As informações fornecidas nesta folha de dados de segurança estão corretas de acordo com o nosso conhecimento, 
informação e crença na data de sua publicação. As informações são projetadas apenas como um guia para 
manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação seguros e não devem ser 
consideradas garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se 
apenas ao material específico identificado na parte superior desta SDS e podem não ser válidas quando o material 
SDS é usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. 
Os usuários do material devem revisar as informações e recomendações no contexto específico da maneira 
pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do 
material SDS no produto final do usuário, se aplicável. 
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