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    Peróxido de MEKP 
 
 
         Em função das características químicas dos peróxidos orgânicos, alguns cuidados devem ser tomados ao longo da sua estocagem e manuseio. 
 
   
   Estocagem    
1. Separadas da área de produção.  
2. Utilizadas exclusivamente para Peróxidos orgânicos  
3. Com fios elétricos revestidos à prova de explosão.  
4. Livres de materiais comburentes.  
5. Frescas e bem ventiladas, minimizando a exposição solar com temperatura < que 25°C.  
6. Claramente marcada com símbolos de "Proibido Fumar"  

 

 

Onde possível, um prédio à prova de fogo deveria ser utilizado, equipado com sistemas de "sprinklers". 

 

Guarde Peróxidos somente nas embalagens originais fornecidas pelo fabricante. Somente retire da área de estocagem a quantidade 
mínima necessária para a utilização. A pesagem deveria ser permitida somente fora da área de estocagem. 

 

Não se deve permitir que se retorne Peróxidos para as embalagens originais devido aos riscos de contaminação. As embalagens devem 
ser mantidas fechadas quando não estiverem em uso. 
 

Prazo de validade: 

 
 
Se estocados na temperatura recomendada e em suas embalagens originais, os Peróxidos orgânicos tem prazo de validade de 6 meses. 
Estocados em temperaturas maiores, este prazo pode ser menor. 
 

Manuseio dos produtos: 
 
 
Roupas apropriadas, como luvas, máscaras faciais e óculos devem ser utilizados sempre que se manuseia o produto. Tenha sempre em 
mãos vermiculita para ser jogado sobre qualquer vazamento de peróxido.  
 
Os procedimentos de manuseio devem se certificar de que os Peróxidos estejam protegidos de todas as fontes de calor e de ignição e que 
a temperatura de estocagem não exceda o máximo permitido. Jamais jogue Peróxidos sobre um material aquecido.  
 
Peróxidos são extremamente sensíveis a contaminantes, como sais metálicos, ferrugem, cinzas, poeira e muitos outros elementos 
químicos como agentes oxidantes e redutores que liberando grande quantidade de gases pode entrar em auto ignição. Aceleradores como 
octoato de cobalto ou terC-aminas nunca devem ser adicionados diretamente no peróxido e, ambos, Peróxidos e aceleradores devem ser 
adicionados separadamente na resina. -  
 
A diluição de Peróxidos orgânicos não é recomendada, entretanto, se isto for necessário certifique-se que: 
 

 
1. Somente deve-se utilizar um solvente indicado pelo fabricante altamente puro. 
2. Não deve ser utilizado acetona, pois a reação com certos componentes no peróxido orgânico pode causar a formação de Peróxidos 

de acetona sensíveis ao choque. 
3. O solvente não esteja contaminado. 

 

      Segurança dos equipamentos: 
     
Qualquer equipamento, incluindo peças que eventualmente venham a ter contacto com peróxidos devem ser de polietileno ou materiais inoxidáveis de alta                 
qualidade. Outros plásticos inertes podem ser utilizados, porém o uso de aço não inoxidável, cobre ou borracha deve ser estritamente evitado, já que 
o contato com tais materiais pode levar a decomposição.  
 
Use medidores e recipientes diferentes para peróxidos e aceleradores, e tenha eles bem diferenciados. Deve-se tomar uma atenção redobrada com pistolas, 
certificando-se que o equipamento esteja limpo antes de se encher o recipiente de peróxido. Quando testando, faça-o num recipiente contendo água, jamais direcione o 
spray para o ar. Certifique-se de que a válvula de peróxido não esteja bloqueada.  
 
Não transfira peróxido de seu recipiente original para outro recipiente rígido ou de vidro que eventualmente possa estourar se houver contaminação durante a 
transferência. Recipientes de peróxido vazios devem ser cuidadosamente lavados e descartados, de uma maneira tal que se evite a reutilização. 

  
Emergências 
 
Nem todos os efeitos fisiológicos dos peróxidos orgânicos foram determinados. O MEKP causa irritações a pele. O contato com a pele deve ser minimizado pelo uso de 
roupas apropriadas.  
 
Os olhos são extremamente sensíveis e óculos ou qualquer outro tipo similar de protetor deve ser usado. A ingestão de MEKP pode causar sérios danos internos a 
pessoa. Caso ocorra a ingestão não provocar vômitos.  
 
Limites de Tolerância (TLV) : 0,2 ppm (MEKP) 

 


