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Ficha de Dados de Segurança   
   Segundo 91/155 EC e 255/2003 (Anexo VIII) 
 

SILKOSPRAY 
 

 

 
 
 

Spray de silicone universal 
 

Composição de 300 g de Silkospray: Dimetilpolisiloxano e um propelente 
 
- 275,0 G de n-butan 
- 25,3 g de óleo de silicone: 
 - 12,65 g de óleo de silicone AK 1000 
 - 12,65 g de óleo de silicone AK 350 

 
*Não utilizar com dispositivos de elastómeros de silicone. 
** Não contem CFC. 
*** Apresentação em caixas de 10 unidades. 
 

1 Identificação do produto e da companhia: 
     
   . Detalhes do produto: 
     - Nome comercial: Silkospray 
     - Referência do produto: 556000-000000 
     - Aplicação do produto: Lubrificante que impede as incrustações dos dispositivos de borracha, látex e 
PVC, assim como a adherências de mucosidades. 
 
    . Fabricante/fornecedor: 
 
     Willy Rüsch GmbH 
     Willy -Rüsch-Straße 4 – 10 
     71394 Kernen 
     Tl.:  07151 / 406-0 
      Fax.: 07151 / 406-150 
 
     . Dpto. responsável pela informação: Dpto. de Segurança de Produtos. 
     . Informação para emergências: Giftnotruf München Tl.: 089/ 1 92 40. 
     . Central de informação para intoxicação, Freiburg Tl.: 0761 / 270 43 61 o 0761 / 270 43 05. 
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2 Composição e dados dos componentes: 
 
     . Características químicas: 
      - Descrição: Spray. 
 - Componentes perigosos: 
        CAS: 106-97-8         Gás > 50% 
        F+; R 12 
  

3 Identificação de perigos 
 
     . Designação de perigos: F+ Altamente inflamável. 
 
     . Informação sobre perigos concretos para o ser humano e o meio ambiente:  R 12 Altamente inflamável. 
 

4 Primeiros socorros 
    
    . Em caso de inalação, prover ar fresco e consultar com o médico ante qualquer sintoma. 
    . Em caso de contacto com a pele, não costuma provocar infecções. 
    . Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los abertos por vários minutos com água abundante. 
 

5 Medidas de luta contra incêndios 
      
   . Agentes de extinção adequados: CO2, espuma ou jorro de água. Para fogos grandes é recomendável utilizar  
um jorro de água ou espuma resistente ao àlcool.  
     . Por questões de segurança elimine os agentes de extinção com um jorro de água a pressão.  
     . Equipe de proteção: Não precisa de medidas especiais. 
 

6 Medidas em caso de verteduras ou vazamentos acidentáis 
   
  . Precauções de segurança para os seres humanos: Utilize equipe de proteção. As pessoas sem proteção 
deven permanecer afastadas. 
    . Medidas para a proteção do meio ambiente: Evite que o material se derrame na rede de esgoto, buracos ou 
porões.  
    . Medidas para a limpeza e recolha: Retire o produto com material absorvente (areia, diatomita, aglutinantes 
ácidos, aglutinantes universais, pó de serra). 
    . Segure uma ventilação adequada. 
 

7 Manuseamento e armazenagem 
    
Manuseamento 
 
     . Informação para um manuseamento seguro: Manuseie a embalagem com cuidado. 
     . Informação para a proteção frente a explosões e incêndios: Mantenha afastado de fontes de ignição, não 
fume. 
 
 Armazenagem 
 
     . Requerimentos que devem cumprir os armazens e os contentores: Armazene o produto num local fresco. 
     . Informação sobre armazenagem numa instalação comum: Armazene o produto afastado de agentes 
oxidantes.  
     . Mais informação sobre as condições de armazenagem: Armazene o produto num local fresco e seco e em 
contentores bem vedados. Proteja o produto do calor e da luz solar direta.  
 

8 Controle da exposição e proteção pessoal 
    
Controle de exposição 
 
     . Informação adicional sobre o design de sistemas técnicos: Para mais informação, consulte o epígrafe 7. 
 
     . Componentes com valores limitados que precisam de controle no lugar de trabalho: 
        
       106-97-8 gás, puro  
       OES         1.000 ppm 
                 
     . Informação adicional: As listagens que foram válidas durante a compilação foram utilizadas como base.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEMA GMBH & 

CO.KG    SICHERH1.DOC                                                   Blatt    01  

 Equipe de proteção pessoal 
 
     . Medidas gerais de proteção e higiene:  
       - Mantenha o produto afastado de comestíveis e bebidas. 
      - Lave bem as suas mãos durante os descansos e ao final do trabalho. 
      - Aparelhos de respiração: Utilize proteção respiratória em caso de que a ventilação não seja suficiente. 
 
    . Proteção para as mãos: As luvas devem ser impermeáveis e resistentes ao produto, mas não pode ser 
recomendado um material específico. Selecione o material das luvas de acordo aos tempos de penetração, 
índices de difusão e degradação.  A seleção das luvas não só depende do material, mas também da qualidade 
de fabricação de cada fabricante. Como o produto é uma preparação de diferentes substâncias, a resistência das 
luvas não pode ser avaliada de antemão e é necessário conhecer a sua qualidade antes da aplicação. Assim 
mesmo, o intervalo exato de tempo de penetração deve ser recomendado pelo fabricante das luvas. 
 
      . Proteção dos olhos: Óculos de segurança bem vedados. 
      

9 Propiedades físicas e químicas: 
    
  . Informação geral: 
      Forma: Aerossol. 
      Cor: Sem cor. 
      Odor: Característico. 
      Mudança de condição: 
       - Temperatura de fusão: Não corresponde. 
      - Ponto de ebullición: Não corresponde. 
 - Ponto de inflamação:  -80° C   (para gás) 
 - Temperatura de ignição: 400° C  (para gás) 
 

. Inflamação: O produto não é explosivo, no entanto, as misturas explosivas de ar/vapor são possíveis.  
 
    . Valores críticos para a explosão: 
         Baixo:    1,5  Vol % 
         Alto:    9,5  Vol % 
 
    . Pressão do vapor a 20° C: 3,8 bares 
    . Densidade:   0,60 g / cm³ 
 
    . Solubilidade em / miscibilidade com água: Não solúvel. 
    . Disolventes: 
          - Disolventes orgánicos: 0,0 % 
 
 

10 Estabilidade e reatividade 
     
   . Decomposição termal/ condições que devem ser evitadas: Se o produto é utilizado de acordo às 
especificações, a decomposição não aparece. 
    . Reações perigosas: O produto pode reagir de maneira violenta em contacto com material rico em oxigênio 
(comburente).  
    . Substâncias de decomposição perigosas: Gases/vapores inflamáveis. 
 

11 Informação toxicológica 
     
     . Toxicidade aguda. 
     . Efecto irritante primário: 
      - Na pele: Efeito irritante. 
      - Nos olhos: Efeito irritante. 
     . Sensibilidade: Efeitos não conhecidos. 
     . Informação toxicológica adicional: Se o produto é utilizado de acordo às especificações, não tem efeitos 
negativos segundo a nossa experiência e a informação disponível. 
 

12 Informação ecológica: 
   
   . Informação geral: Classe 1 perigo em contacto  com a água (auto avaliação): perigoso quando entra em 
contacto com a água. 
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13 Considerações para a remoção 
    
Produto 
 
    .  Recomendação: Não misture o produto com outros resíduos. Evite que o material se derrame na rede de 
esgoto. 
 
 Embalagens sujas 
 
    . Recomendação: A remoção do produto deve ser realizada de acordo as diretrizes oficiais. 
                                                                                                                                               

14 Informação sobre o transporte 
     
. Transporte terrestre ADR/RID (entre fronteiras) 
 
. Classe ARD/RID-GGVS/E:  2   5F Gases 
. número:                       23 
. número UN:                      1950 
. Grupo embalagem:               - 
. Etiqueta    2.1 
. Designação de produtos:   1950 Aerossol 
 
. Transporte marítimo IMDG: 
 
. Classe IMDGH:   2 
. Número UN:   1950 
. Etiqueta   3 
. Grupo embalagem:  II 
. Número EMS:   F-D, S-U 
. Nome técnico certo:  AEROSSÓIS 
 
Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR: 
 
. Classe ICAO/IATA:  2.1 
. Número UN:   1950 
. Etiqueta   3 
. Grupo embalagem  II 
. Nome técnico certo:   AEROSSÓIS, inflamável 
 

15 Informação regulamentária 
      
     . Designação de acordo as diretrizes EC: O produto foi classificado e etiquetado de acordo as diretrizes EC/ 
Ordenança sobre materiais perigosos (GefStoffV) 
      . Contentor de pressão. Proteção da luz solar, não debe ser exposto a temperaturas acima de 50°C.  Não 
perfurar nem queimar nem sequer depois de ser utilizado. Não rocie o produto sobre chamas ou material  
incandescente. Mantenha afastado de fontes de ignição, não fume. Mantenha fora do alcance das crianças. Sem 
ventilação adequada pode gerar misturas explosivas.  
      
     . Letra chave e designação de produto como perigoso:  F+ Altamente inflamável. 
 
     . Componentes de etiquetado que determinam a perigosidade: hidrocarbono sem aroma.  
      
      Frases de risco: 
      12 Altamente inflamável 
 
      Frases de segurança: 
      2 Mantenha fora do alcance das crianças. 
     16 Mantenha afastado de fontes de ignição, não fume. 
 

. Regulações nacionais 
 
 . Instrucções técnicas (ar) : 
 . Classe de acção em % 
    III    100.0 
 
 . Classe perigo em contacto com a água: classe 1 perigo em contacto com a água: perigoso quando entra em contacto 
com a água 
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16 Outras informações 
     
  Estos dados estão baseados no que conhecemos até agora, no entanto, não constituem uma garantia para 
nenhuma característica específica do produto e não se estabelecerá uma relação contratual legal válida.  
 
. Frases-R relevantes: 12 Altamente inflamável. 
. Departamento que emite a folha de especificação de dados: departamento de proteção do meio ambiente. 
. Contacto: Departamento Laboral 
 
 
 
 
 
 


