
 

 

FISPQ  
REMOVEDOR DE COLA GLUE OFF 
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
 
Nome do Produto: GLUE OFF 
Código do produto: 500ml GOFF500 / 5 litros GOFF5 
Aplicação: Removedor de colas, graxas, chicletes, piche, rótulos, óleos e manchas.  
Fornecedor: VS INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA. 
Endereço: Rua Nova Esperança, 906 
Bairro: Jardim Pedro Demeterco 
CEP: 08.169.199/0001-98     Cidade: Pinhais        
Estado: Paraná                        Telefone: (41) 3668-8896 
 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES  
 
Produto: Preparado  
Natureza Química: Removedor a base de solventes 
 
Ingredientes que contribuem para o perigo:  
 

Produto químico 
C.A.S. 

Number 
Concentração Símbolo Frases R NR 15 Doses Tóxicas 

Aliphatic 
Hydrocarbon 

64742-47-8 90-100% Xi, F R10 ND ND 

Dipropylene Glycol 
Methyl Ether 

34590-94-8 13-20% Xi, F R10 ND ND 

4-Isopropenyl-1 
Methycyclohexene 

5989-27-5 90-96% Xi, F, Xn R10; R25 ND 0,5 a 5,0 g/kg ratos 

 

Legenda 

F  =  Inflamável    Xi =  Irritável    T  =  Tóxico Xn =  Nocivo ND = Não disponível 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
 
Principais riscos: Este produto é inflamável.  
Saúde: Este produto causa danos à saúde através de contato direto sobre os olhos, ingestão, inalação e contato 
prolongado sobre a pele. A inalação prolongada pode provocar dor de cabeça, náuseas, tonteiras, sonolência, em 
altas concentrações, perda de consciência, podendo evoluir até a morte. A ingestão pode causar irritação 
gastrointestinal, dores abdominais, náuseas, vômitos e vertigem, o que o torna nocivo se ingerido. O contato com a 
pele se prolongado pode causar dermatites e sensibilização. O contato com os olhos podem provocar irritação 
conjuntivite, queimaduras e dor.  



 

 

Efeitos ambientais: Proibido o descarte das embalagens e do produto no meio ambiente, devendo ser 
obrigatoriamente encaminhado para uma empresa especializada, pode contaminar lençóis freáticos, letais a vida 
aquática. Não tem potencial para o aquecimento global. 
Perigos específicos: Em caso de incêndio pode desprender gases e vapores tóxicos, manter longe do fogo e calor em 
excesso. 
Visão Geral dos perigos; Manter o produto fora do alcance de crianças, longe de alimentos e de amimais de 
estimação. 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  
 
Inalação: Remover a vítima para local não contaminado e com ar fresco, aplicar técnicas de reanimação 
cardiopulmonar e administrar oxigênio se necessário. Encaminhar para atendimento médico. 
Contato com a pele: Remova roupas contaminadas. Lavar com água corrente abundante por 15 minutos no mínimo. 
E encaminhar ao médico, se necessário.  
Contato com os olhos: Lavar com água corrente por 15 minutos no mínimo. E encaminhar ao médico se necessário.  
Ingestão: Não provocar vômito e não administrar líquido via oral a uma pessoa inconsciente e encaminhar ao 
médico se necessário.  
Proteção do prestador de socorros e/ou notas para o médico: Os responsáveis pela prestação das ações de 
primeiros socorros deverão utilizar todos os equipamentos de proteção individual recomendados nesta ficha, de 
acordo com o cenário existente. Este Produto é depressor do SNC.  

 
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
 
Meios de extinção apropriados: Água neblina, CO

2
, Espuma p/ Hidrocarbonetos, Pó químico.  

Meios de extinção não apropriados: Água na forma de jato pleno ou diretamente 
sobre o líquido em chamas, pois isso irá espalhar o incêndio. 
Métodos específicos: A queima do produto em incêndios pode produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
vapores do produto não queimados e materiais particulado, além de outros produtos perigosos, para melhor 
controle evacue a área e utilize diques para conter a água usada no combate, a água utilizada para o resfriamento de 
equipamentos pode causar poluição. Essa água deve 
ser recolhida para posterior tratamento. Procurar posicionar-se de costas para o vento para combater incêndios. 
Utilize sempre a água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos ao fogo.  
Métodos especiais: combater o incêndio a uma distância segura utilizando 
mangueiras com suporte. Aplicar camada de espuma sobre a poça do produto em chamas e resfriar lateralmente 
com neblina de água os recipientes expostos ao calor, mesmo após o incêndio ter sido extinto. Manter-se sempre a 
uma distância segura e abandonar a área de risco e deixar o produto queimar, monitorando o incêndio caso não seja 
possível sua contenção.  
Equipamento de proteção especial para combate ao fogo: Utilizar aparelhos de proteção de respiração autônomos 
do ar ambiente e roupas adequadas a aproximação e proteção para temperaturas elevadas, sendo necessário 
extremo cuidado. 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO  
 
Precauções pessoais: Utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual). Procurar evitar o contato direto com olhos e 
pele. Evitar a inalação de névoas / vapores. Eliminar fontes quentes e de ignição e evacuar o pessoal desnecessário.  
Controle de poeira: Não se aplica esta condição ao produto.  
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Usar luvas, óculos de proteção e máscaras com 
filtros para vapores orgânicos.  



 

 

Precauções para o meio ambiente: evitar que o produto vazado penetre na rede de esgotos, nas galerias pluviais, 
lagos ou nos cursos d’água. Sempre contatar o órgão ambiental, se houver vazamento.  
Métodos para remoção e limpeza: Absorver o produto derramado com serragem ou outro material absorvente e 
acondicionar em tonéis providos de tampa. 
Recuperação: Remover o solo contaminado e tratar como resíduo.  
Neutralização:  Não se aplica esta condição ao produto  
Descarte: Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação vigente.  
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  
 
MANUSEIO 
Medidas técnicas apropriadas: Evitar respirar os gases e vapores. Evitar contato com os olhos, a pele e as roupas. 
Manter os recipientes bem fechados e adequadamente identificados. Adotar bons procedimentos de limpeza e 
arrumação. Fazer a contenção do produto e evitar o acúmulo de partículas. 
Prevenção da exposição: Utilizar equipamentos de proteção individual. 
Prevenção de incêndio e explosão: Manter o recipiente fechado, exceto quando estiver transferindo o material, e 
longe do calor, de faíscas, lâmpadas-pilotos e atividades de solda e chama, eliminando assim as fontes de calor e 
ignição. Evitar o acúmulo de eletricidade estática no manuseio deste material, aterrando os equipamentos. Não 
fumar.  
Precauções para manuseio seguro do produto químico: Evitar agitação ou aquecimento abertos para atmosfera 
que podem gerar vapores do produto. Os recipientes, mesmo que já tenham sido esvaziados, retêm resíduos e 
vapores do produto e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Não reutilizar os recipientes. Resíduos 
tóxicos e explosivos do produto podem permanecer nos mesmos. NUNCA JOGUE NO ESGOTO.   
Avisos de manuseio seguro: O produto deve ser armazenado sobre estrados ou ripas de madeira, ao abrigo do sol e 
chuvas e longe de chamas, fogo, faíscas e fontes de calor.  
 
ARMAZENAMENTO 
Medidas técnicas apropriadas: Manter longe do calor, de faíscas, lâmpadas-pilotos, atividades de solda e chama ou 
qualquer tipo de material que possa causar ignição. Manter o recipiente fechado, exceto quando estiver 
transferindo o material. 
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Adequadas: Armazenar a temperatura ambiente, e em local seco, fresco e bem ventilado, numa área de estocagem 
para líquido inflamável, com sistema de combate a incêndio e resfriamento, não armazenar junto de alimentos.  
A evitar: Exposição ao sol, chuva, temperaturas elevadas e próximas a fonte de ignição e ralos que possam levar este 
produto em caso de vazamento para quer tipo de curso d’ água. 
Produtos incompatíveis: Não se aplica esta condição ao produto  
 
MATERIAIS PARA EMBALAGENS 
Recomendado: Tambor de aço carbono com tampa e cinta metálica, bombonas de PVC, cilindros de aço carbono ou 
aço inox. 
Inadequadas: Papelão, alguns tipos de plástico (em especial os de baixa densidade), isopor. 
 



 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
Medidas de controle de engenharia: Manter o local de trabalho ventilado mantendo a concentração abaixo dos 
Limites de Tolerância recomendados. Controlando os níveis de contaminantes transportados pelo ar. 
 
LIMITES DE EXPOSIÇÃO 
 
Aliphatic Hydrocarbon  
Brasil - LT / NR 15   
Limite de Exp.  Referências   

N.E.                              Portaria 3214 1978  

 
Dipropylene Glycol  
Methyl Ether  
ACGIH 
Limite de Exp.          Tipo        Referência 
100 PPM                    TLV        ACGIH 1996 
 
4-Isopropenyl – 1 Methycyclohexene 
OSHA 
Limite de Exp.           Tipo        Referência 
N.A.                             PEL              OSHA 
 
Procedimentos recomendados para monitoramento: norma regulamentadora Nº 15 do Ministério do trabalho, 
normas de higiene do trabalho da Fundacentro, procedimentos NIOSH ou procedimentos ACGIH. 
Indicadores biológicos: N.D. 
 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Proteção respiratória: máscara semifacial ou facial com filtro para vapores orgânicos para concentração de até 400 
PPM, máscara facial inteira com suprimento de ar e pressão positiva para concentração acima de 400 PPM ou 
quando a concentração for desconhecida (emergências). 
Proteção para as mãos: Luvas: Impermeáveis de borracha- PVC  
Proteção para os olhos: Óculos de Segurança de ampla visão.  
Proteção para a pele e corpo: Botas e roupas que protejam o corpo de couro ou PVC todo evitando o contato direto.  
Precauções especiais: Evitar a exposição aos vapores. Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas 
com capacitação para realizar esse trabalho. Sempre seguir os procedimentos operacionais e de segurança nos 
trabalhos com produtos químicos. Realizar monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA 
(programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.  
Medidas de higiene: Não comer, beber nem fumar durante manuseio. Lave-se com água e sabão em abundância 
depois de manusear o produto. Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente derivado de petróleo para higiene 
pessoal.  
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
 
Estado físico: Líquido  
Odor: Odor cítrico característico  
Cor: Transparente  
pH: N.D.  



 

 

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:  
Ponto de ebulição: 178ºC - 200ºC ± 2 
Faixas de destilação: 178ºC - 250 ºC ± 2 
Ponto de fulgor: 60 ºC ( Copo Aberto )  
Temperatura de auto ignição: N.D.  
Limites de explosividade:  
LEI: (limite de explosividade inferior) 1,4% 
LES: (limite de explosividade superior) 9,3%  
Pressão de vapor: >0,1 mmHg  20 ºC  
Densidade de vapor: N.D.  
Taxa de evaporação: >0,1(Acetato de Butila= 1)  
Densidade: 0,810 ± 0,020 
Solubilidade: Em água: Desprezível  
Solventes Orgânicos: Miscível  

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE  
 
Estabilidade: Produto estável em condições normais de uso.  
Reações perigosas: não deve ocorrer reação perigosa se armazenado, aplicado e processado corretamente.  
Condição a evitar: Agente oxidante, fontes de calor e ignição. 
Produtos perigosos de decomposição: A Combustão do produto (em caso de incêndios) poderá produzir: vapor 
d'água, CO

2 
(dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono).  

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
TOXICIDADE AGUDA 
Inalação: Dor de cabeça, excitação narcótica, náuseas, vertigem, insônia, tonturas, perda de consciência e parada 
respiratória.  
Contato com a pele: Irritação moderada, a exposição em demasia pode ocasionar dermatite.  
Contato com os olhos: Irritação.  
Ingestão: Dor de cabeça, vertigem, visão turva, náusea, vômitos, irritação gastrintestinal, baixa pressão do sangue, 
morte. 
 
EFEITOS LOCAIS 
Efeitos específicos: Produto não apresenta características mutagênicas, teratogênicas ou cancerígenas. 
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: risco potencial de danos ao sistema respiratório. 
  

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  
 
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto: O produto é insolúvel em água e este produto não se 
degrada totalmente. 
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto: prejudica a qualidade da água impossibilitando o seu 
uso, afetando a vida aquática, o solo e lençóis freáticos. 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  
 
Resíduos do produto: Coprocessamento, Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação local vigente.  



 

 

Embalagens contaminadas: Não reutilizar, não usar para armazenar água ou produtos para consumo humano. 
Destinar em aterro específico conforme legislação local.  
Restos dos produtos: caso não seja possível seu aproveitamento, acondicionar em tonéis providos de tampa e 
encaminhar para uma empresa responsável, de acordo com a legislação local vigente.   

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  
 
Regulamentações terrestres: 
 
    Portaria Nº 204/1997 do Ministério dos Transportes.  
    Resolução CEPRAM 1039/1994 
    ONU: 1268 
    Nome apropriado para embarque: destilados de petróleo, N.E. 
    Classe de risco: 3 
    Numero de risco: 30 
    Grupo de embalagem: III 
 
Regulamentações marítimas: 
 
     Portaria DPC 09/200, NORMAM 01 alterada por DPC 04, 32 e 33/2002. Portaria ANP 294/2001 
     IMDG/GGVSea/ONU: 1268 
     Classe de risco: 3.3 
     Numero de risco: 30 
     Grupo de embalagem: III 
 

15. REGULAMENTAÇÕES  
 
Regulamentações: Lei n° 6.514, de 22 de Dezembro de 1977 – Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978. 
O transporte de produtos perigosos no Brasil é regulamentado pelo Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 e pela 
Portaria N.º 204 de 20/05/97 do Ministério dos Transportes. Norma regulamentadora nº 20 do Ministério do 
Trabalho (classifica líquido inflamável e combustível). 
Informações sobre riscos e segurança: Portaria 3214/1978: Normas Regulamentadoras do MTE, NR-15. 
 

16. SEÇÃO  
 
SIGLAS UTILIZADAS 
 
N.A. = Não se Aplica N.D. = Não Disponível  
NR = Norma Regulamentadora  
N.E = Não Especificado  
LT - MP = Limite de Tolerância - Média Ponderada  
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
TLV TWA = Threshold Limit Value - Time Weighted Average  
TLV - STEL = Threshold Limit Value - Short - Term Exposure Limit  
PEL = Permissible Explosure Level 
F = Inflamável 
T = Tóxico 



 

 

Xn = Nocivo 
ND = Não disponível 
 
Frases R 
 
R10 = Produto inflamável 
R15 = Produto que em contato com a água libera gás inflamável 
R20 = Produto nocivo por inalação 
R21 = Produto nocivo em contato com a pele 
R23 = Produto tóxico por inalação 
R24 = Produto tóxico por contato com a pele 
R25 = produto tóxico por ingestão 
 
 
Informações complementares: o treinamento de funcionários que realizam o manuseio de qualquer substância 
química é necessário, para um melhor rendimento do produto e para evitar acidentes e desperdícios. 
 
Não assumimos quaisquer responsabilidades quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das 
informações contidas neste boletim técnico e nos produtos mencionados, imprevistos, inclusive lucros cessantes, 
resultado do uso incorreto por terceiros os quais não temos controle. Deve ser observada atentamente a destinação 
e forma de uso do produto, utilizando conforme instruções impressas no rótulo, em caso de duvida entrar em contato 
com nosso departamento técnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data da ultima alteração: Setembro/2008 - Revisão 04 
Esta FISPQ está sujeito a alterações, sem aviso prévio. 

 


