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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Fitas adesivas simples faces e duplas faces
Código interno Identificação do Produto: Fitas adesivas Adere® simples faces e dupla faces
Uso recomendado: Uso específico: Geral
Finalidade: Utilização industrial
Nome da empresa: Adere Produtos Auto Adesivos Ltda.
Endereço: Estrada Municipal Valêncio Calegari, 2002 - Pq. Santo Antônio, Sumaré / SP
Telefone para Contato: (19) 2104-0700
E-mail: contatos@adere.com
Website: www.adere.com
2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES (EM CASO DE SUBSTÂNCIA)
Tipo de produto: Este produto é uma Mistura
Caracterização química: Produtos compostos por papel, plásticos, tecidos e adesivos base
borracha e acrílico.
3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes: Não perigoso
Símbolos: Não aplicável
Pictogramas: Não aplicável
Classificação da substância ou mistura: Produto não classificado como perigoso de acordo com a
ABNT NBR 14725-2
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Contato com os olhos:

Não há efeitos esperados sobre a saúde

Contato com a pele

Não há efeitos esperados sobre a saúde

Inalação

Não há efeitos esperados sobre a saúde

Ingestão

Não há efeitos esperados sobre a saúde

Notas para o médico: Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia)
Tel.: 0800-14-8110.
Todos os produtos manufaturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e
transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o
usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as
exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam
previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia
expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste
documento.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico seco, CO2 (dióxido de carbono) ou água sob
forma de neblina.
Perigos específicos: Nenhum inerente a este produto.
Métodos especiais: Não são previstas ações de proteção especiais para combate ao incêndio.
Proteção dos bombeiros: Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.
6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Remoção de fontes de ignição: Não aplicável
Controle de poeira: Não aplicável
Prevenção da inalação: Não aplicável
Prevenção do contato com a pele: Não aplicável
Prevenção do contato com olhos e mucosas: Não aplicável
Precauções ao meio ambiente: Não aplicável
Sistemas de alarme: Não aplicável
Método de limpeza: Não aplicável
Disposição: Não aplicável
Prevenção dos perigos secundários: Não aplicável
7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio
Este produto é considerado artigo, de maneira a não caracterizar-se como produto químico perigoso
nas condições de utilização normais.
Armazenamento:
Na embalagem original, em ambiente seco e protegido da temperatura ambiente. (20 a 30 ºC / 40 –
Todos os produtos manufaturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e
transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o
usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as
exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam
previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia
expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste
documento.
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70% UR). O produto é sensível à umidade e luz solar direta.
Materiais seguros para embalagens:
 Recomendadas: papelão, rolos com filme plástico.
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira.
Procedimentos recomendados para monitoramento: Não aplicável.
Equipamento de proteção individual
 Proteção respiratória: Proteção respiratória não é necessária.
 Proteção das mãos: Não é requerido luvas de proteção química.
 Proteção dos olhos: Proteção para os olhos não é necessária.
 Proteção pele e corpo: Proteção para o corpo não é necessária.
Precauções especiais: Não aplicável.
Medidas de higiene: Não aplicável.
9- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Estado físico:
Forma:
Cor:
Odor:
pH:

Sólida
Rolo de Fita
Coloração variada
Inodoro
Não aplicável

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Devido à natureza do produto, não há recomendações específicas para este campo. Produtos
considerados como não reativos sob condições normais de uso.
Decomposição Perigosa ou Subprodutos
Substância
Condição
Hidrocarbonetos

Durante a combustão

Monóxido de Carbono

Durante a combustão

Dióxido de Carbono

Durante a combustão

Todos os produtos manufaturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e
transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o
usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as
exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam
previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia
expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste
documento.

FISPQ -

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: Fitas adesivas simples faces e duplas faces Data da última revisão: 17/01/2019 FISPQ nº 006 Páginas: 4 de 4

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Devido à natureza do produto, não há recomendações específicas para este campo. Quando usados
como recomendado ou em condições normais não devem apresenta perigo para a saúde e
segurança. No entanto, a utilização ou transformação do produto em desacordo com as
recomendações ou não sob condições normais podem afetar o desempenho do produto e pode
apresentar potenciais perigos para a saúde e segurança.
12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Ecotoxicidade Pela composição , estes produtos não devem causar danos ao meio ambiente,
entretanto não há dados comprobatórios disponíveis.
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Métodos de tratamento e disposição
 Produto: Não descarte junto com o lixo doméstico, não descartar diretamente nos esgotos,
cursos d’água ou no solo. Fazer a decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com
a legislação local vigente.
 Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados,
conforme legislação local vigente.
 Embalagem usada: podem ser enviados para reciclagem.
14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Devido à natureza do produto, não há recomendações específicas para este campo.
15 - REGULAMENTAÇÕES
Devido à natureza do produto, não há recomendações específicas para este campo.
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Devido à natureza do produto, não há recomendações específicas para este campo. Estes dados são identificados de
boa fé como valores típicos e não como especificação do produto. Não se dá nenhuma garantia, quer explícita, quer
implícita. Os procedimentos de manuseio recomendados devem ser aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador
deve rever estas recomendações no contexto específico do uso que deseja fazer do produto.
As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químicos foram obtidas a partir de
literaturas e legislação específica sobre matérias primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui
contidos não é garantida expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condições de manuseio,
armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer às disposições desta Ficha de Informações de
Segurança de Produto Químico, bem como, de outras fontes literárias e da legislação vigente sobre matérias
primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do
produto, contate a Adere através do telefone 19-2104-0700.
Todos os produtos manufaturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e
transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o
usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as
exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam
previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia
expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste
documento.

