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Identificação do produto e da empresa : 
Detalhes do Produto : 

 
1.1  
Nome comercial :  
Ceras Odontológicas :  Rosa 7, Rosa 7 Nordeste, Utilidades, Rosa 9, Articulação,  
Orto Branca, Rolete e Utilidade Branca .  
 
Aplicação: Padrões para incrustrações, coroas, pônticos e partes de dentaduras  
parciais,  Padrões para dentaduras totais, Moldagens de áreas desdentadas, Procedimentos  
de preparos vários em trabalhos de prótese, Registro de mordida.  
 
  
1.2  
Fabricante / Fornecedor : 
DentBras Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Odontológicos Ltda 
Rua José Francisco de Souza, 1.926 – Distrito Industrial Pirassununga – SP – Brasil  
CEP 13633-412 
 
1.3  
Departamento para Contato : 
Laboratório : Tel: 0xx19 3565 5656   

 
 

2. Composição e informações sobre os ingredientes : 
 

2.1  
Caracterização Química :  Parafina, Vaselina, Aromatizante e Corante . 

 
2.2  
Componentes Perigosos : 
Cas No.          Componente            Informação de Perigo       Concentração 
8002-74-2                    Mistura de Hidrocarbonetos          Não Classificado                      > 90 % 
                                          Alifáticos Saturados                  como perigoso  
                                           

 
3. Identificação de Perigos 
 

3.1  
Descrição de Perigos :  
 

 
 
 

Irritante 
Sensibilizante Dérmico 
Toxicidade Aguda ( Perigoso )  
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Palavra de advertência : CUIDADO  
 
Frase de advertência: Nocivo se inalado. Causa irritação ocular. Pode causar sonolência e  
vertigem (efeitos narcóticos).  
 
 
Frase de precaução : Mantenha afastado de calor ( faíscas e chama ), não fume.  
Evite contato com olhos e pele. Use equipamento de proteção individual apropriado. 

 
3.2  
Informação de perigos específicos para pessoas e ambiente :  
Fumos do produto são irritantes.  
Em estado sólido é inerte. 

 
3.3  
NFPA classificação EUA ( Escala 0 - 4) 
 
Saúde = 0 
Fogo = 1 
Reatividade = 0 
 
3.4 
 HMIS - Classificação ( Escale 0 – 4) 
 
Saúde = 0 
Fogo = 1  
Reatividade = 0 

 
 
4. Medidas de primeiros socorros 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração 
artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma razão de 10 
a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre 
que possível.  
 
Contato com a pele:  Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados.  
Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro 
de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 
possível. 

 
Contato com os olhos:  Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, 
mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos.  
Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.  
 
Ingestão:  Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em 
abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 
possível. Proteção do prestador de socorros e/ou notas para o médico Evite contato com o produto ao 
socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma 
pessoa inconsciente.  
 
O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção  
de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de  
contato da pele ou dos olhos com o produto quente, lavar com água fria e remover o produto  
solidificado com óleo vegetal ou mineral. 
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5. Medidas de Combate a Incêndio 
Meios de extinção apropriados:  Produto não inflamável.  
Compatível com qualquer  meio de extinção de fogo, como pó químico, névoa d’água, dióxido de 
carbono, etc.  
 
Meio de extinção não recomendados:  Jatos d’água diretamente.  
 
Perigos específicos :  N.D.  
 
Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser 
resfriados com jatos d’água.  
 
Proteção de bombeiro/brigadista: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) 
com pressão positiva e vestuário protetor completo.  
 
Perigos específicos da combustão do produto:  N.D. 
 

6. Medidas de controle para derramamento / vazamento 
Precauções pessoais: 
Remoção de fontes de ignição: Produto não inflamável. Fontes de ignição devem ser removidas 
preventivamente.  
 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos : 
 
- Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas.  
 
- Evite inalação, contato com os olhos e com a pele.  
 
- Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito no item 8 .  
 
Precauções ao meio ambiente:   
 
- Evite que o produto derramado atinja cursos d’água  
e rede de esgotos. 

 
Métodos para limpeza:   
 
- Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem 
fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. No estado líquido ( aquecido) 
deverá ser resfriado com água para solidificá-lo.  
 
- Neutralização: Absorver com  terra ou outro material absorvente.  
 
- Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d’água.  
 
- Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte.  
 
A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a 
legislação ambiental vigente.  
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Procedimentos a serem adotados: 
 
Use aspirador de pó para coletar os resíduos ou outro método que não levante poeira.  
Quando fundido (aquecido) deverá ser refrigerado com água até que se solidifique.  
Absorver com terra ou outro material absorvente. Coletar o material em recipientes adequados e 
removê- los para local seguro.  

 
Prevenção de perigos secundários :  
Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.  
A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição. 
  

 

7. Manuseio e armazenamento 
Medidas técnicas apropriadas – MANUSEIO 
Medidas Técnicas 
Prevenção da exposição do trabalhador : Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. 
Evite respirar poeiras e fumos do produto. Utilize equipamento de proteção individual  
ao manusear o produto, descritos no item 8.  
 
Precauções e orientações para manuseio seguro: Manuseie o produto somente em locais bem 
arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de poeiras e fumos do 
produto.  
 
Medidas de higiene : Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos 
antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas 
antes de sua reutilização.  
 
Medidas técnicas apropriadas – ARMAZENAMENTO 
Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor 
e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de 
armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais oxidantes e com dique de contenção 
para reter em caso de vazamento.  
 
Armazene em caixas de papelão com capacidade de 25 kg em caminhão tanque, sob temperatura de 
62ºC e pressão atmosférica. Armazene preferencialmente ao abrigo da luz.  
 
Inapropriadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais  
incompatíveis. 
 
Materiais seguros para embalagens  
Recomendados:  Não especificado 

 

 
8. Controle de exposição e proteção individual 

 
Parâmetros de controle específicos 
Limite de exposição ocupacional: 
 

Ingredientes TLV - TWA TLV - STEL

( ACGIH ) ( ACGIH )

Parafina ( fumos ) 2 mg/m3
N.D.  
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Medida de controle de engenharia: 
 
Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente quando ocorrer  
formação de fumos do produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência  
e lava olhos na área de trabalho.  
 
Equipamento de proteção individual apropriado  
Proteção dos olhos/face:  
Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso  
de óculos de segurança ou protetor facial. 
 
Proteção das mãos:  
Luvas PVC em atividades de contato direto com o produto.  
 
Proteção da pele e corpo:   
Vestuário protetor adequado.  
 
Proteção respiratória:  
Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para poeiras e fumos para exposições  médias 
acima da metade do TLV-TWA.  
Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLVTWA, utilize respirador do tipo autônomo 
(SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga 
orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.  
 
Precauções especiais: 
Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja  
manipulação do produto. Evitar o contato quando aquecido com os olhos e a pele,  
devido a riscos de queimaduras. 
 

 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 

Aspecto:  Sólido incolor na temperatura ambiente 
Odor:  Inodoro 
Ph:  N.A.  
Ponto de fusão/ponto de congelamento: 82,4ºC (Método ASTM D-935) 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 295°C a 101,325 kPa (760mmHg)  
Ponto de fulgor : 290°C (Método Vaso Aberto ASTM D-92) 
Taxa de evaporação: N.D  
Inflamabilidade: N.D.  
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:  N.A.  
Pressão de vapor:  N.D.  
Densidade de vapor : N.D.  
Densidade : 0,793 g/cm3 a 80°C  
Solubilidade:   
- Em água: insolúvel  
- Em solventes orgânicos: solúvel em tolueno (14,5 g/100g Tolueno a 20 °C).  
Temperatura de auto-ignição: N.D.  
Temperatura de decomposição: N.D.  
Viscosidade: N.D.  
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10. Estabilidade e reatividade 
 
Estabilidade química:  
Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento.  
Não sofre polimerização.  
 
Materiais/substâncias incompatíveis: 
Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e ácido crômico. 
 
Produtos perigosos da decomposição: 
Em combustão, pode liberar gases irritantes e tóxicos como monóxido e  
dióxido de carbono. 
 
 

11. Informações toxicológicas  
Toxicidade aguda: 
 
- Inalação: Somente os fumos da parafina são irritantes para o nariz e garganta.  
Em estado sólido é inerte.  
 
- Contato com a pele: Associado a outros componentes químicos pode provocar  
irritação por hipersensibilidade.  
 
- Contato com os olhos: Desprezível.  
 
Toxicidade crônica: 
O contato repetido e prolongado pode causar dermatite.  
 
Efeitos específicos: 
Por ser sólido, outros efeitos, que não na pele, só ocorrem em casos de produção de  
vapores por aquecimento anormal. Em estado líquido (aquecido), evitar contato com  
os olhos e a pele, devido a riscos de queimadura. 

 
 

12. Informações ecológicas 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Ecotoxidade:   
Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos aquáticos.  
 
Persistência e degradabilidade:   
É esperada baixa degradabilidade e alta persistência.  
 
Potencial bioacumulativo:  N.D. 
 
 

13. Considerações sobre Disposição 
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao  
 
Produto:  
Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle qualquer parcela não utilizada 
do material para seu uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos 
consultar legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004.  
 



 

 MSDS FICHA DE SEGURANCA CERAS ODONTOLOGICAS 
DENTBRAS 

 
 

Documento: MSDS-CERAS-DENT Rev: 000 

Data:         16/07/15 
Página:        8 de 8 

 
 

Restos de produtos:  
 
Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, 
devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado 
conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em 
cimenteiras e a incineração. 
 

14. Regulamentos de transporte  
Regulamentações nacionais: 
Terrestre: Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.  
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 
2657/08, 2975/08 e 3383/10.  
 
Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de 
Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 
Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – 
“International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International Maritime 
Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition. 
 
Aérea: DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001.  
Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Nacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51st Edition, 2010. 
 
Nº ONU:  Não classificado como perigoso para o transporte. 

 
 

15. Regulamentações 
Regulamentações Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725-
4:2009 Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política N acional de Resíduos Sólidos). Decreto n° 
7.404, de 23 de dezembro de 2010. 
 
Regulamentação nacional:  
Este produto é classificado como não perigoso para transporte, de acordo com a Resolução 420 da 
ANTT de 12/02/2004. 

 
 

16. Outras informações 
Dados não disponíveis. 

 
Departamento emitindo a Ficha de segurança : Laboratório 
Contato : Tel.: 0xx19 3565 5656 
 
As informações desta FISPQ são fornecidas de boa fé e refletem nossos conhecimentos, assim 
como do fabricante e de literaturas existentes disponíveis no momento. Não há nenhuma garantia 
sobre os resultados destas informações, não eximindo quaisquer usuários de suas 
responsabilidades em qualquer fase do uso, manuseio e do transporte do produto.   
 
Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outros produtos ou processos 
também são de responsabilidade do usuário.  


