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1. Identificação do produto e da empresa: 

Detalhes do Produto: 
 
1.1  
Nome comercial:  

Acry Rock, Biolux, Dentoluxx, New Dent, POP-Dent, Trilux, Tritone, VIPI Dent Plus. 
Natus Dent, Bioform, Bioclear GII, Pop Dent e Dent Plus. 
 
Aplicação: Próteses dentárias totais ou parciais removíveis, overdentures, protocolo, carga imediata, 

encerramento de diagnóstico e facetas. 
 
  
1.2  
Fornecedor: 
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:  Polimetilmetacrilato de Metila, Dimetacrilato de Etilenoglicol e Pigmentos 

Biocompativeis.   
 

 
2.2  

Componentes Perigosos: 

Cas. No.        Componente         Informação de Perigo     Concentração 
90-11-14-7                Polimetacrilato de Metila                    ----                      > 90 % 
                          Termoplástico, Polímero Acrílico  
 

 
3. Identificação de Perigos 
 

3.1  
Descrição de Perigos:  
Produto estável, não apresenta perigo em seu manuseio. 
 
3.2  
Informação de perigos específicos para pessoas e ambiente:  
Efeitos adversos: 

Produto inofensivo, em seu estado normal não oferece risco a saúde pode ser reembalado para 
reutilização em caso de perda para o ambiente.  
 
Perigo específico: 
Não apresenta perigo especifico, por ser inerte. 
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3.3  
NFPA Classificação EUA (Escala 0 - 4) 
 
Saúde = 0 
Fogo = 0 
Reatividade = 0 
 
 
 
 
3.4 
 HMIS - Classificação (Escala 0 – 4) 
 
Saúde = 0 
Fogo = 0  
Reatividade = 0 

 
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 

Inalação:  
Não inalável.  
 
Contato com a pele:  

Não apresenta riscos.  
 
Contato com os olhos:  
Não apresenta riscos.  
 
Ingestão:   

A ingestão acidental não é um risco à saúde. 
 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 

Procedimentos Básicos de Extinção de Incêndios: 
A supressão de fogo deve ser iniciada imediatamente, preferivelmente com água, névoa de água ou 
spray. Também usar espuma, dióxido de carbono ou pó químico.  
Perigos de Incêndio e Explosão O produto não é explosivo, nem contribui a explosões.  

 
 

6. Medidas de controle para derramamento / vazamento 
Precauções pessoais: 
Não existe risco a temperatura ambiente, por estar na forma de grãos é escorregadio e pode ocasionar 
quedas. 
 
Precauções ao meio ambiente: 
Estancar o vazamento, evitar escoamento para esgotos, varrer o produto e reembalar em sacos comuns 
para reutilização ou descarte. 
 
Disposição: 

O descarte deve ser realizado em aterros de acordo com regulamentação local. 

 

0 

0 0 

0 

0 

0 
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7. Manuseio e armazenamento 

Manuseio: 
A área deve estar sempre limpa para evitar risco de queda, a temperatura ambiente não é necessária 
nenhuma proteção respiratória, porém aquecido a altas temperaturas é recomendado o uso de luvas, 
óculos de segurança é recomendado em qualquer ambiente de trabalho.  
 
Armazenamento: 
Não são necessárias medidas técnicas de armazenamento, o material deve ser armazenado em 
ambiente seco e fresco ao abrigo dos raios solares. 

 
 

8. Controle de exposição e proteção individual 
Medida de controle:  

Utilizar exaustão adequada nos locais de trabalho, a legislação brasileira não especifica limites de 
exposição ocupacional.  
 
Proteção Individual: 

Nenhuma proteção respiratória será necessária, porém aquecido a altas temperaturas é recomendado o 
uso de luvas, óculos de segurança é recomendado em qualquer ambiente de trabalho.  

 
 

9. Propriedades Físico-Químicas   
Estado Físico:  Sólido  
Cor:    Tons Bege  
Odor:    Sem Odor  
pH:     Não aplicável  
Temperatura de amolecimento:  >175°C 
Ponto de fulgor:  Não aplicável  
Temperatura de decomposição:  > 300 ºC  
Densidade:   1,17 a 1,19 g/cm3 
Solubilidade em água: Insolúvel  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 

Instabilidade: Produto Estável  
Reações perigosas: Nenhuma  
Substâncias incompatíveis: Não disponível 
Produto perigoso da decomposição: Não disponível 
 

 

11. Informações toxicológicas 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:  
O produto é atóxico. Não são conhecidos efeitos específicos que sejam prejudiciais à saúde.  
Porém não deve ser excluída a possibilidade de em alta temperatura haver liberação de substância que 
podem ser prejudiciais a saúde. 

 
 

12. Informações ecológicas 
Efeitos ambientais, comportamento e impacto do produto: 
Produto não poluente e não biodegradável. Não são conhecidos efeitos adversos à natureza, porém, é 
importante evitar derramamento e usar empresas especializadas para disposição. 
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13. Considerações sobre Disposição 

Produto: 

Reciclagem ou encaminhado a aterros licenciados de acordo com a legislação local. 
 
Resíduos de produtos: 

Reciclagem ou encaminhado a aterros licenciados de acordo com a legislação local. 
 
Embalagem usada: 
A mesma deve ser direcionada para reutilização no próprio ambiente de trabalho na movimentação de 
produtos ou ainda destinada à reciclagem por empresas especializadas. 

 
 
14. Regulamentos de transporte  

 
Regulamentação nacional e internacional:  
Não é classificado como perigoso pelo Ministério dos Transportes, e também não é considerado 
perigoso pela ONU.  

 
Precaução especial no transporte: 
Proteger a carga evitando umidade e vazamento do produto, em caso desta ocorrência varrer para 
reutilização ou descarte. 

 
 

 

15. Regulamentações 
Regulamentação nacional: Não existem regulamentações especifica aplicada para este produto. 

 
SARA Section 355 (Substâncias extremamente perigosas) – Não aplicável  
SARA Section 313 (listagem de toxicidade química específica) - Não aplicável 
TSCA (Ato de controle de substâncias tóxicas) - Não aplicável 

 
Prop 65 – Produtos químicos conhecidos por causar câncer - Não aplicável 
Prop 65 – Produtos químicos conhecidos de causar toxicidade reprodutiva - Não aplicável 
 

Categorias de cancerígenosidade - Não aplicável 
 
EPA (Agência de proteção ambiental) - Não aplicável 
 
IARC (Agência International para Pesquisa em Câncer) - Não aplicável 
 
NTP (Programa Nacional de Toxicologia) - Não aplicável 
 

Valores limites fundamentais estabelecidos pela ACGIH - Não aplicável 
 
NIOSH-Ca (Instituto Nacional para Segurança e Saúde de Trabalho) - Não aplicável 
 
OSHA-Ca (Administração de Segurança e Saúde de Trabalho) - Não aplicável 
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16. Outras informações 
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” 

 

 

 
 

Departamento emitindo a Ficha de segurança: Laboratório 
Contato: Tel.: 0xx19 3565 5656 

 
 

 
 

17. Histórico de Revisões 

  

Revisão Alterações 

 
01 

Número da Change Order / 084223 
Atualização do ítem 1.1 pela inclusão dos dentes da Dentbras 
(Natus Dent, Bioform, Bioclear GII, Pop Dent e Dent Plus). 
 

 
 
 

 


