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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DESMOLDANTE LÍQUIDO PVA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE 

Nome do produto (rótulo): PVA 
Nome, endereço e telefone do fornecedor:  

Polglass comércio de produtos para fiberglass Ltda. 
Av. da Saudade, 2526 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto -SP - CEP 14085-000 
Pabx: (16) 36281043  
E-mail: contato@polglass.com.br 
 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Nome químico comum da substância: Desmoldante Líquido à base de Álcool Polivinílico 
Sinônimos: Não há outros. 
Ingredientes que contribuam para o perigo:  

Álcool Polivinílico entre 04 e 06% (não disponível) 
Ácool Etílico entre 25 e 30% (Nº CAS: 64-17-5) 
Água entre 65 e 68% (Nº CAS: 7732-18-5) 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos específicos e efeitos mais importantes:  
Irritação nos olhos quanto exposto por muito tempo. 
Pode causar irritação aos olhos, pele, estômago e intestino caso ingerido. 
Classificação de perigo do produto: Este produto é classificado como não inflamável. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação:  
Remover a vítima para um local arejado. Se houver necessidade, aplicar respiração artificial. 

Contato com a pele: Retirar roupas e sapatos contaminados; lavar com água e sabão por 15
minutos. Se a irritação persistir em caminhar ao medico. 

Contato com os olhos: lavar imediatamente com bastante água corrente no mínimo por 15 
minutos. Encaminhar ao medico especialista. 

Ingestão: não dê nada a ser ingerido a um acidentado inconsciente. Não induzir ao vomito. 
Perigo de aspiração. Imediatamente, caso esteja consciente, forneça um ou dois copos de água ou leite. 
Encaminhar ao médico imediatamente. 

Notas para o medico: tratar conforme sintomas e condições clínicas apresentadas pelo 
acidentado. Apresentar o rótulo do produto sempre que possível. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNCIO 

Produto não inflamável. 
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6. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio:  
Evitar a inalação dos vapores e o contato com a pele e olhos, através da utilização dos equipamentos 
de proteção individual adequados. Manuseio deste produto pode gerar eletricidade estática. Manusear 
em local bem ventilado ou com ventilação local exaustora e afastado de fontes de calor ou ignição. Os 
equipamentos deverão estar devidamente aterrados. Utilizar utensílios e ferramentas à prova de 
centelhamento e equipamentos à prova de explosão.  

Armazenamento: 
Devem ser estocados em área coberta, em ambiente seco e arejado, protegidos dos raios solares e a 
temperatura de estocagem deve ser inferior a 25ºC. Não armazenar junto de agentes oxidantes fortes, 
peróxidos ou sais metálicos. 

Recomendações gerais:  
O local deve ter proteção contra descargas atmosféricas e eletricidade estática. Esvazie os recipientes 
somente sob atmosfera inerte ou não inflamável, sob risco de princípio de incêndio ou explosão 
devido a eletricidade estática. Local de armazenagem deve possuir ventilação adequada. 

7. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL 

Medidas de ordem técnica:  

 Assegurar ventilação no local de trabalho que controle os níveis de exposição abaixo dos valores 

limite. Usar ventilação local exaustora em pontos de emissão tais como equipamentos de processos 

abertos. 

Proteção respiratória:  

 Equipamento de proteção individual (EPI). Máscara com filtro, apropriada ao tipo de exposição. 

Proteção para as mãos: 

  Luvas de proteção impermeáveis. Consultar o fabricante do EPI para determinar o tipo de 

adequado para cada fabricação.  

Proteção para os olhos:  

 Óculos de segurança herméticos para produtos químicos. Utilizar máscara quando puder haver 

respingos do produto. 

             Proteção para a pele e corpo: 

  Roupas protetoras que evitem o contato com a pele. Usar avental quando puder haver respingos 

do produto. 

Meios coletivos de urgência:  

Chuveiros de Emergência e lavador de olhos. 
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Medidas de higiene:  

 

Higienizar roupas, sapatos e equipamentos de proteção antes de reutilizá-los. Métodos gerais de 

controle utilizado em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou 

fumar ao manusear produtos químicos. 

Equipamento autônomo de respiração, no caso de emergência envolvendo fogo. 
Outras informações: 
Recintos fechados devem ser equipados com equipamento de exaustão de gases. 
 

8. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado físico: líquido viscoso 
Odor: característico do álcool etílico. 
pH: não aplicável. 
Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico 
Ponto de ebulição: não aplicável 
Ponto de fulgor: não aplicável. 
Temperatura de auto-ignição: não aplicável. 
Cor aspecto visual: incolor ou verde. 

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Condições específicas: 
Estável em recipientes fechados a temperatura ambiente (25ºC).  
Condições a serem evitadas: 

Não oxidante 

10. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Mobilidade:  
 Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais. 

Biodegradabilidade:  
 Produto não degradávele solúvel em água.  

Fator de bio-concentração: 
  Potencial não significativo para bio-concentração. 
 
 

Efeitos sobre organismos aquáticos:  
 Tóxico a organismos aquáticos.    
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11. SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Desmoldante:  
Sempre que possível reciclar o material recuperado 

Produtos e resíduos:  
Os resíduos do produto devem ser preferencialmente incinerados ou submetido abiodegradação. 

Embalagens:  
Descartar em aterros autorizados de acordo com a legislação vigente. Não cortar, soldar ou incinerar 

embalagens usadas. 

Nota:  
Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentações locais aplicáveis relativas a 

eliminação.  

12. TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Seguir o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos conforme decreto n° 96044 
de 18/05/88 e Portaria nº 204/97. 

Seguir o regulamento para transporte ferroviário de produtos perigosos conforme decreto n° 
98973 de 21/02/90. 

Seguir o regulamento para transporte de produtos perigosos do Mercosul conforme decreto n° 1797 
de 25/01/96. 

Transporte rodoviário (Brasil/MERCOSUL): 
 
Nome apropriado para embarque: Álcool Etílico. 
Classe de risco: 3 (líquido inflamável) 
Nº de risco: 33 
Nº da ONU: 1170 
Grupo de embalagem: III 

 
 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Referências: 
Manual ACGIH, versão português, 2001 (tradução: ABHO). 
Manual de Segurança e Medicina do Trabalho – Atlas – nº 16 – 45ª edição – 2000. 
MSDS – Interplastic Corp. – http://msds.pdc.cornell.edu/msds/siri/msds/h/q320.html. 
MSDS – Advance Coating – http://siri.uvm.edu/msds/h/q321/q296.html 

 

 
 

 


