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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Produto: VERSÁTIL BECKER WAX     
Utilização: Cera líquida impermeabilizante. (uso industrial/institucional) 
 
Empresa: Indústrias Becker LTDA 
Endereço: Rodovia Br 101 Km 127 
 São Jose de Mipibu – Estado: RN – 59162-000 
Telefone: (0xx84) 3273-2277 
Fax:   
Email: sab@industriasbecker.com.br 
 
Telefone de emergência:  
 (0xx84) 3273-2277 Ramal 230)   
       
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
Perigosidade: Nenhum, nas condições normais de utilização. 
 
Principais efeitos adversos: 
Saúde humana: Nenhum, nas condições normais de utilização. 
 
Ambientais: Nenhum, nas condições normais de utilização. 
 
Físico-Químicos: Nenhum, nas condições normais de utilização. 
 
3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
Tipo de Produto: Detergente/cera líquida.  
Natureza Química: Preparação. 
 
Componentes principais: 

Nome Químico Nº CAS Concentração Classificação de 
perigo Frases R 

Dispersão aquosa a cerca 
de 40% à base de 

poliacrilato 
26184-07-6  1% - 5% - - 

Cera de carnaúba 8015-86-9 5% - 10% - - 
Ceras parafínicas e ceras 

de petróleo 8002-74-2 1% - 5% - - 

Perfume - < 1,0% - - 
Mistura de 5-cloro-2-metil-
4-isotiazolina-3-ona e 2-
metil-4-isotiazolina-3-ona 

55965-84-9 < 0,0015% T, C, N R23/24/25-R34-R43-
R50/53 

 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
       
Inalação: Não relevante, nas condições normais de utilização. 
 
Contacto com a pele:  Lavar as áreas afectadas com água e sabão. Em caso de irritação, consultar 

um médico. 
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Contacto com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 

minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover as lentes de contacto.  
Procurar assistência médica. 

 
Ingestão: Lavar a boca e a garganta. Beber 1 a 2 copos de água. Procurar assistência 

médica e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
 
Notas para o médico:  Tratamento sintomático. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios adequados extinção:  Água pulverizada, dióxido de carbono, espuma ou pó químico seco. 
 
Meios extinção não  
apropriados:  Jato de água. 
 
Perigos Específicos: A decomposição térmica a altas temperaturas pode libertar gases tóxicos. 
                                       
Equipamento de protecção: Usar vestuário de proteção completo e aparelho de respiração autónomo.  
 
6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS  
 
Precauções individuais: Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
 
Precauções ambientais: Evitar novas fugas ou derrames, se for seguro fazê-lo. Evitar a contaminação de 

esgotos, águas superficiais e subterrâneas ou do solo. Caso contrário, informar 
as autoridades competentes. 

 
Métodos de limpeza:  Conter o derrame e recolher com material absorvente (p.ex. areia, terra, terra de 

diatomáceas, vermiculite). Colocar em recipientes para eliminação de acordo 
com os regulamentos em vigor. Lavar a superfície afectada com água em 
abundância. 

 
7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
Manuseamento:  Não são necessárias medidas especiais, se utilizado em condições normais. 
 
Armazenagem:   Manter as embalagens bem fechadas. 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Manter separado de alimentos, bebidas e rações. 
  
Utilizações especificas: Cera líquida impermeabilizante e auto-brilhante. (uso industrial/institucional) 
 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
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Valores-limite de exposição:  
 
Limites de Exposição Ocupacional (NP 1796-2007): 

VLE-MP1 VLE (curta 
duração)2 Nº CAS Substância 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Notação Bases do VLE 

8002-74-2 Parafina (cera), fumos - 
2 

(Fracção 
respirável) 

- - - Irritação do TRS4 
Náuseas 

 
 
Controlo da exposição: Garantir ventilação adequada. 
 
Medidas de protecção individual: 
Protecção respiratória: No caso de ventilação insuficiente, utilizar equipamento respiratório adequado.  
 
Protecção das mãos: Utilizar luvas de proteção em caso de contacto prolongado. 
 
Protecção dos olhos: Óculos de segurança. 
 
Protecção da pele: _ 
 
Medidas de higiene:  Não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. 
 Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido, fluído, branco 
Estado Físico:  Líquido 
Odor: Característico 
pH (em concentrado): 7,0 – 8,0  
Ponto de ebulição (ºC): _  
Ponto de inflamação (ºC): _  
Inflamabilidade: _ 
Propriedades explosivas: _ 
Propriedades oxidantes: _ 
Pressão de vapor: _ 
Densidade relativa: _ 
Solubilidade:  _  
Hidrossolubilidade: _ 
Coeficiente de partição 
 n-octanol/água: _ 
Viscosidade: _ 
Densidade do vapor: _ 
Taxa de evaporação: _ 
 
                                                   
1 Valor limite de exposição – média ponderada: concentração média ponderada para um período de trabalho de 8 horas e uma semana de 40 horas, à qual se considera 

que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, sem efeitos adversos para a saúde. 

2 Valor limite de exposição – curta duração: definido como uma exposição VLE-MP de 15 minutos que nunca deve ser excedida durante o dia de trabalho, mesmo que a 

média ponderada seja inferior ao valor limite. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade: Estável sob condições normais de uso e armazenagem. 
 
Condições a evitar: Nenhumas, nas condições normais de utilização. 
 
Matérias e evitar: Nenhumas, nas condições normais de utilização. 
 
Produtos de decomposição 
perigosos: A decomposição térmica a altas temperaturas pode libertar gases tóxicos.  
 
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidade:  LD50 (oral/ ratos): _ 
                                        LDLo (coelho): _ 
 LD50 (cutânea/ coelho):  _ 
Efeitos agudos: _ 
 
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 
Ecotoxicidade: Produto alcalino. Pode causar danos à fauna e flora. 
 
Mobilidade: Sem dados disponíveis. 
  
Persistência: Sem dados disponíveis. 
 
Degradabilidade:  Sem dados disponíveis. 
 
Potencial de bioacumulação: Sem dados disponíveis. 
 
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
Métodos de eliminação: Deve ser neutralizado antes de eliminado. Não contaminar a água com este 

produto ou com a sua embalagem. 
 
Resíduos: Os resíduos devem ser encaminhados para valorização ou eliminação pelos 

seus detentores através do recurso a sistemas de gestão de resíduos 
devidamente licenciados. 

 
Resíduos de embalagem: Tratar como resíduo de produto. 
 
Regulamentação: De acordo com o exigido pelo Decreto- Lei nº 178/2006 de 5 de Setembro e 

pelo Decreto-Lei nº 366-A/97 de 20 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Lei 
nº 162/2000 de 27 de Julho e 92/2006 de 25 de Maio.  

 
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
Produto não classificado no âmbito do RID/ADR, IMDG e IATA/ICAO.   
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
Classificação de acordo com o Decreto-Lei nº 82/2003, de 23 Abril, alterado e republicado pelo 63/2008, de 02 Abril. 
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Classificação:  Não classificado 
  
Rotulagem: 
Símbolo:  _ 
 
Frases R:  _ 
 
Frases S: S2 – Manter fora do alcance das crianças. 
  
Menções obrigatórias: Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais. 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Lista frases R da secção 3: R20/21/22 – Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. 
 R23/24/25 – Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. 
 R34 – Provoca queimaduras. 
 R36/38 – Irritante para os olhos e pele. 
 R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 
 R50/53 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos 

nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 
 
Restrições de utilização: Produto para utilização nos sectores industrial e institucional 
 
Outras informações: _ 
 
Embalagens: Jerrican de 5 litros (caixas 4 x 5 L) 
 
Fontes: Todas as informações respeitantes à classificação da preparação e das 

substâncias componentes foram compiladas da Directiva 67/548/CE (ATP 30), 
Directiva 1999/45/CE (2006/8/CE) e dados do fabricante. 

 
A informação constante nesta Ficha de Dados de Segurança não é uma especificação e não garante 
propriedades específicas. A informação apresentada pretende fornecer orientações gerais de saúde e 
segurança baseada no nosso conhecimento sobre o manuseamento, armazenagem e utilização do produto. 
Não é aplicável a utilizações não usuais ou não previstas do produto ou caso não sejam seguidas as instruções 
ou recomendações apresentadas. 


