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1. Identificação do produto e da empresa: 

Detalhes do Produto: 
 
1.1  
Nome comercial:  

Duplicador.(Vipi / Dentbras) 
 
Aplicação: Duplicar modelos protéticos em fundições. 
 
  
1.2  
Fornecedor / Fabricante: 
VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos LTDA 
Rua Carlos Tassoni 4521, CEP 13.633-418 Pirassununga SP - Brasil 
 
1.3  
Departamento para Contato: 

Laboratório: Tel: 0xx19 3565 5656   
 

 

2. Composição e informações sobre os ingredientes: 

 
2.1  
Caracterização Química:  Água, Agar-Agar, Glicerina, Antiespumante e Conservante. 
 
2.2  

Componentes Perigosos: 

CAS No. Componente Informação de Perigo         Concentração 
56-81-5                   1 , 2 , 3 propanotriol           T; R28                > 50 % 
                                          Glicerol 

 

 
3. Identificação de Perigos 
 
 

3.1  
Descrição de Perigos:  
 

      T =>  Tóxico 
     
Evitar contato com a pele, olhos e roupa.  
Evitar a inalação de vapores gerados pelo aquecimento acima do ponto de ebulição.  
Não usar lentes de contato (perigo de danos aos olhos).  
Não ingerir o produto. 

 
 

3.2  
Informação de perigos específicos para pessoas e ambiente:  
 
R 28  Muito tóxico por ingestão  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hazard_T.svg
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3.3  
NFPA - Classificação EUA (Escala 0 - 4) 

 
Saúde = 1 
Fogo = 1 
Reatividade = 0 
 
 

 
 

3.4 
HMIS - Classificação (Escala 0 – 4)  
 
 
Saúde = 1 
Fogo = 1  
Reatividade = 0 
Risco Específico = C 

 
 
4. Medidas de primeiros socorros 

Contato com a pele: Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com água abundante e sabão neutro. 

Pode causar irritação; se contato muito prolongado.  
 
Contato com os olhos: Lavar com água corrente em abundância pôr 15 minutos. Em caso de uso de 
lentes de contato; retira-las e logo em seguida lavar os olhos em água corrente com abundância pôr 15 
minutos. Pode causar irritação e lacrimejamento.  
 
Inalação: Remover a pessoa para um local arejado. Manter as vias aéreas permeáveis (inclinando a 
cabeça para trás). Aplicar respiração artificial se necessário. Pode causar irritação nas mucosas e vias 
respiratórias.  
 
Ingestão: Não provocar vômito. Não de líquidos a pessoas inconscientes. 
 
Se a pessoa estiver acordada, de 2 a 3 copos de água se for adulto; e apenas 1 copo de água se for 
criança. Pode causar dor de cabeça, náuseas e aumento na produção de urina. 
Informações ao médico: Corrigir o balanço hidroeletrolítico. Em caso de diarréia hidratar a vítima. 
 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 

 
Produto inflamável em temperaturas superiores a 176 ºC. Em caso de incêndio resfriar o recipiente com 
neblina de água. Extinção pôr pó químico ou água. Durante o combate usar proteção completa para o 
fogo e máscara autônoma. 

 
 
6. Medidas de controle para derramamento / vazamento 

Isolar a área, sinalizando o local. Providenciar ventilação adequada. Estancar o vazamento; observando 
os cuidados de:  
- evitar o contato com a pele, olhos e roupas.  
- evitar a inalação dos vapores originados pelo aquecimento.  
- utilizar óculos de segurança e luvas. Impedir que o vazamento atinja os cursos naturais de água. 
Recolher o produto. Se necessário absorver o derramado com terra ou areia. Remover a areia ou terra 
para recipiente independente. A disposição final desse produto deverá ser realizado de acordo com a 
legislação ambiental vigente. 
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7. Manuseio e armazenamento 
 

Manuseio: Evitar contato com pele, olhos e roupas. Não usar lentes de contato. Não ingerir o produto.  
 
Armazenagem: Manter as embalagens fechadas e em local seco e ventilado (a glicerina absorve água). 
Conservar longe de fontes de ignição. Não fumar nas proximidades. Conservar afastado do calor, 
chamas e faíscas. Não armazenar com materiais oxidantes.  
 
 

8. Controle de exposição e proteção individual 
 

Contato com a pele: Remover a roupa contaminada. Se ocorrer o contato com a pele lave 
imediatamente com água abundante e sabão neutro. Contato com os olhos: Se ocorrer o contato com os 
olhos lave imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos. 
 
Inalação: Em caso de inalação remover a vítima para um local arejado, mantendo as vias aéreas 
permeáveis e aplicar respiração artificial se necessário.  
 
Ingestão: Em caso de ingestão; se a pessoa estiver acordada de 2 a 3 copos de água se for adulto e 1 

copo se for criança e não provocar vômito.  
 
Proteção para as mãos: Luvas de PVC.  
 
Proteção para os olhos:  Óculos de segurança.  
 
Proteção para o corpo: Avental de PVC. Caso haja vapores gerado pelo aquecimento utilizar proteção 
respiratória. 

 

 
9. Propriedades Físico-Químicas 

 
GLICEROL  
 
Aspecto: Liquido Incolor e Viscoso 
 
Cor: Vermelho   
 
Odor: Característico.  
  
Ponto de ebulição: aproximadamente 290 ºC.  
 
Ponto de congelamento: Aproximadamente 17 ºC.  
 
Ponto de fulgor: Aproximadamente 176 ºC.  
 
Temperatura de auto ignição: Aproximadamente 304 ºC.  
 
Pressão de vapor: Aproximadamente 5 mmHg a 150 ºC.  
 
Densidade: Aproximadamente 1,26 kg/cm3 a 20 ºC.  
 
Solubilidade: Miscível com água e com álcool, insolúvel em éter, em clorofórmio e em óleos fixos e 
voláteis.  
 
Coeficiente de participação água: Aproximadamente 0,5 %.  

 
Taxa de evaporação: à 25 ºC não há. 
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10. Estabilidade e reatividade 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Instabilidade: Estável sob condições normais de uso e armazenamento.  
 
Reações Perigosas: Pode reagir violentamente com anidrido acético, mistura de anilina + nitrobenzeno, 
trióxido de cromo, óxido crômico, mistura de fluoreto+monóxido de chumbo, permanganato de potássio, 
percloreto de prata, peróxido de sódio, hidreto de sódio.  
 
CONDIÇÕES A EVITAR: Calor, chamas, faíscas, fontes de ignição e substâncias incompatíveis e com 
as quais poderá ocorrer reação.  
 
SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: Oxidantes fortes (trióxido de cromo, clorato e cloreto de potássio, 
permanganato de potássio, hidreto de sódio).  
 
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Monóxido e Dióxido de Carbono podem formar-se 
pelo aquecimento ou em situações de incêndio. 
 
 

11. Informações toxicológicas  
 
INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES ROTAS DE EXPOSIÇÃO:  
 
INGESTÃO: Estudos relatam que a glicerina, aplicada via oral ou parenteral e em altas doses (dose 
não informada), pode exercer efeitos tóxicos sistêmicos, que incluem hemoglobinúria, hemólise e 
falência renal. Os efeitos osmóticos da glicerina no sangue incluem alterações na pressão do fluido 
cerebrospinal. Observado leve diurese em indivíduos saudáveis que dose única de 1,5 g/kg ou menor. 
Efeitos adversos da administração oral incluem leve dor de cabeça, tonturas, náusea, vômito, sede e 
diarreia. Estudos completos sobre os testes realizados com a glicerina poderão ser acessados no 
banco de dados da National Library of Medicine´s TOXNET através do site http://toxnet.nlm.nih.gov 
(RN 56-81-5, HSN: 492, Glycerin).  
 
INALAÇÃO: Não é esperado nenhum efeito, desde que não haja aquecimento do produto.  
 
CONTATO COM A PELE: Não é esperado irritação da pele.  
 
CONTATO COM OS OLHOS: Em olhos humanos, microscopia especular mostrou que a aplicação 
repetida de 100% de glicerina na superfície ocular, provoca mudanças do endotélio, desaparecendo 90 
minutos após as exposições. 

 
TOXICIDADE AGUDA:  
INGESTÃO: Dor de cabeça, tonturas, náusea, vômito e diarreia.  
 
INALAÇÃO: Não é esperado nenhum efeito, desde que não haja aquecimento do produto.  
 
CONTATO COM A PELE: Não é esperado irritação da pele.  
 
CONTATO COM OS OLHOS: Não é esperado que hajam irritações.  
 
DL50, ORAL, RATOS: > 5000 mg/kg  
 
CL50, INALAÇÃO, RATOS: Dado não disponível.  
 
IRRITAÇÃO DA PELE, COELHOS, 24h: Não irritante.  
 
EFEITOS LOCAIS: Não são esperados efeitos locais. Não é sensibilizante da pele. Estudos relatam 
que a glicerina, aplicada via oral ou parenteral e em altas doses (dose não informada), pode exercer 
efeitos tóxicos sistêmicos, que incluem hemoglobinúria, hemólise e falência renal. Os efeitos osmóticos 
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da glicerina no sangue incluem alterações na pressão do fluido cerebrospinal. Observado leve diurese 
em indivíduos saudáveis que dose única de 1,5 g/kg ou menor.  
 
 
EFEITOS CRÔNICOS: Não são esperados efeitos locais. Não é sensibilizante da pele. Estudos 
relatam que a glicerina, aplicada via oral ou parenteral e em altas doses (dose não informada), pode 
exercer efeitos tóxicos sistêmicos, que incluem hemoglobinúria, hemólise e falência renal. Os efeitos 
osmóticos da glicerina no sangue incluem alterações na pressão do fluido cerebrospinal. Observado 
leve diurese em indivíduos saudáveis que dose única de 1,5 g/kg ou menor. Também: desidratação 
severa, arritmias cardíacas e hiperosmolaridade 

 
 

12. Informações ecológicas 
Inócuo ao meio ambiente em função da total biodegradabilidade do produto. Toxicidade aquática (TLm 
96 ) para glicerol > 1000 mg / l, definido por NIOSH como insignificante. 

 
13. Considerações sobre Disposição 

A disposição de restos de produtos deverá ser realizada como determina a legislação ambiental 
vigente. Embalagens utilizadas pelo produto podem ser comercializadas como sucatas para empresas 
recuperadoras desde que estas cumpram a legislação ambiental local. 

 
14. Regulamentos de transporte  

 
REGULAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:  
 
TRANSPORTE TERRESTRE – BRASIL (DECRETO 96044): Nome Apropriado Para o Embarque: 
PRODUTO NÃO CLASSIFICADO ONU: NA Classe de Risco: NA Grupo de Risco: NA Risco 
Subsidiário: - Grupo de Embalagem: NA Quantidade Isenta (*): NA (*) Quantidade isenta (livre) de 
acordo com o Manual de Autoproteção de Produtos Perigosos para o transporte rodoviário no Brasil, 
versão PP9. 
 
TRANSPORTE AÉREO: Nome Apropriado Para o Embarque: NONE ONU: NA Classe de Risco: NA 
Grupo de Risco: NA Risco Subsidiário: NA Grupo de Embalagem: NA Quantidade Isenta (*): NA Classe 
IATA: NA 14.3. 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO: Nome Apropriado Para o Embarque: NONE ONU: NA Classe de Risco: NA 
Grupo de Risco: NA Risco Subsidiário: NA Grupo de Embalagem: NA Quantidade Isenta (*): NA Classe 
IMO: NA Poluente Marinho: NÃO. 

 
 

15. Regulamentações 

 
Produto não classificado como perigoso. 
 
SARA Section 355 (Substâncias extremamente perigosas) - Substância não listada 

 

SARA Section 313 (listagem de toxicidade química específica) - Substância não listada 
 

TSCA (Ato de controle de substâncias tóxicas) - Substância não listada 
 
Frases de Risco (Frase R): 

Regulamentações de acordo com a Diretiva da União Européia 67/548/EEC, consolidada pela Diretiva 
2001/59/C: 
 

R28: Muito tóxico por ingestão.  



                                         
                                           1100-PIR-MSDS 0009 

FICHA DE SEGURANÇA DUPLICADOR VIPI 
Revisão: 01 

Página: 6/6 

 
 
Frases de Segurança (Frases S): 
S2: Manter fora do alcance das crianças.  
S29/35: Não deitar os resíduos no esgoto; eliminar este produto e o seu recipiente de maneira segura.  
S36: Usar vestuário de proteção adequado.  
S37: Usar luvas adequadas.  
S39: Usar proteção olhos/face.  
S43: Em caso de fogo/incêndio, utilizar água em spray, pó químico, neblina de água.S50: Não misturar 
com oxidantes fortes (trióxido de cromo, clorato e cloreto de potássio, permanganato de potássio, 
hidreto de sódio anidrido acético, mistura de anilina+nitrobenzeno, óxido crômico, mistura de 
fluoreto+monóxido de chumbo, percloreto de prata, peróxido de sódio).  
S56: Não despejar na rede de esgotos nem no meio aquático. Utilizar para o efeito um local apropriado 
para o tratamento de resíduos.  
S61: Evitar a sua liberação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas 
de dados de segurança.  
S62: Em caso de ingestão não provocar o vômito: consultar imediatamente um médico e mostrar o 
rótulo ou a embalagem.  
 
RÓTULO: Não Aplicável.  

 
 

16. Outras informações 

 
Frases de Risco relevantes: Não aquecer os containers/embalagens. 

 
 

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”. 

 
 

 
17.Histórico de Revisões 

  
Revisão Alterações 

01 Número da Change Order / 084223 
Atualização com a inclusão do Duplicador Dentbras. 

 


