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VERSÃO PORTUGUÊS  
 

1.Detalhes do Produto: 
 

1.1  
Nome comercial:  

VIPI Cril Plus, VIPI Flash, VIPI Cor, VIPI Wave, Orto Cor, STG, Trilux Color, Trilux Base  
Auto Clear; Ortoclear; Termoclear; Isocor e Isocor Bioform.  
Dencrilay, Dencrilon, Soft, Glaze Bril e Palaton. 
 
Aplicação da substância / Preparação: Líquidos Acrílicos Termo, Auto e Fotopolimerizáveis, para confecção 
de próteses dentárias.  
  
1.2  
Fornecedor: 
VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos LTDA  
Rua Carlos Tassoni 4.521, 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:  Metilmetacrilato; Metacrilato de Metila ou 2-metilpropenoato de metila é um Éster 

Metílico, monômero base para fabricação de acrílicos.  
Composição baseada em metacrilatos 
 

2.2  

Componentes Perigosos: 

Cas No. Componente Informação de Perigo      Concentração 
80-62-6                   Metacrilato de Metila Xi; F; R 11-37/38-43           > 94 % 

 
 

 
3. Identificação de Perigos 
 

3.1  
Descrição de Perigos:  

 
 
Xi => Irritante 
F  => muito inflamável 
 

 
3.2  
Informação de perigos específicos para pessoas e ambiente:  

O vapor é mais pesado que o ar. Tomar cuidado com poços ou espaços confinados.  
 
R 11  Muito inflamável 
R 37/38 Irritante para sistema respiratório e pele. 
R 43 Pode causar sensibilização em contato com a pele 
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3.3  

NFPA classificação EUA (Escala 0 - 4) 
 

Saúde = 3 
Fogo = 3 
Reatividade = 3 

 
 
 
 
3.4 
 HMIS - Classificação (Escale 0 – 4) 
 
Saúde = 3 
Fogo = 3  
Reatividade = 3 

 
 

 
 

4. Medidas de primeiros socorros 
 

4.1 
Inalação: Remover a vítima para local arejado. Procurar assistência médica  
imediatamente. 
 
4.2  
Pele: Lavar com água e sabão em abundância por pelo menos 15 minutos. 
 
4.3  
Olhos: Lavar com água e sabão em abundância por pelo menos 15 minutos.  

Se os sintomas de irritação persistem, procurar um médico. 
 
4.4  
Ingestão: Não provocar vomito! Procurar assistência médica imediatamente. 

 

 
5. Medidas de Combate a Incêndio 
 

5.1  
Meios de Extinção apropriados:  
CO2, pó extintor químico ou espuma. Combater Incêndios maiores com spray de água ou espuma resistente 
ao álcool. 

5.2 

Meios de Extinção Contra-indicados :  Água, Jato de Água 

 
5.3  
Perigos especiais causados pelo material, ou por produtos da combustão ou gases resultantes: 

Formação de gases tóxicos possível durante aquecimento e em caso de incêndio. 
 
5.4 
Equipamentos de proteção: Nenhum equipamento especial necessário. 
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6. Medidas de controle para derramamento / vazamento 

 
6.1 
Precauções pessoais: Usar vestuário de proteção pessoal. Manter pessoas não protegidas  
distante. 
 
6.2 
Precauções para o meio ambiente: Não deixar entrar em bueiros, rios e cursos de água. 
 
6.3 
Métodos para remoção e limpeza: Absorver com material absorvente de líquidos (diatomita, absorvente 

universal, para quantidades pequenas: papel toalha). Não lavar com água ou detergentes aquosos. 
Informação adicional: Não são liberadas substâncias perigosas. 

 
 
7. Manuseio e armazenamento 

7.1  

Manuseio 

Informação para manuseio seguro: Manter o recipiente bem fechado. 
Informação para proteção contra explosão e incêndio:  
Conservar longe de qualquer fonte de inflamação. Não fumar na área. Proteger contra cargas eletrostáticas. 

 

7.2  

Armazenamento 

Condições de armazenamento adequadas: Armazenar em local fresco. 
Informação sobre armazenamento com outros produtos: Nenhuma 
Mais informações sobre condições de armazenamento: Manter em local fresco, se possível em temperatura 
de no mínimo 28°C.  
Manter sob condições frescas e secas em recipientes bem fechados. 

 
 
 

8. Controle de exposição e proteção individual 
 

8.1 
Informações adicionais para desenvolvimento de sistemas técnicos: Ver item 7. 
 
8.2 
Componentes com valores de limite necessitando monitoramento no local de trabalho: 
80-62-6 Metacrilato de Metila 

PEL () 410 mg/m³, 100 ppm 
REL () 410 mg/m³, 100 ppm 
TLV () Valor curto prazo: 410 mg/m³, 100 ppm 
  Valor longo prazo: 205 mg/m³, 50 ppm 
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8.3  

Equipamento de proteção individual / Medidas gerais e higiênicos de proteção 

Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. 
Despir de imediato a roupa suja e molhada. 
Lavar as mãos ao fim do trabalho. 
Evitar contato com os olhos e a pele. 

 
 

Equipamento de respiração:  

Não necessário em locais bem ventilados. Se uma exposição aos vapores for possível, usar máscara de 
proteção com filtro A. 
 
 
Proteção das mãos:  
Se contato com a pele for inevitável, é recomendado o uso de luvas de proteção para evitar uma possível 
sensibilização.  
Luvas resistentes à solventes : 
O material da luva tem que ser impermeável e resistente ao produto. 
A seleção do material da luva tem que levar em consideração tempos de penetração, taxas de difusão e 
degradação. 

Material da luva 

A seleção de luvas adequadas não depende somente do material. A qualidade pode variar também de Tipo 
para Tipo e Fabricante para Fabricante. O produto é uma preparação de diversas substâncias e por isso 
não existe previsão exata sobre a resistência da luva sem ter testada antes da aplicação. 

Tempo de penetração do material da luva 

O tempo de penetração exato tem que ser testado pelo fabricante das luvas e tem que ser observado pelo 
usuário. 
 
Para o contato permanente em áreas de trabalho sem alto risco de ferimentos (p.ex. Laboratório) 
luvas do material seguinte são adequadas: 
Usar luvas de proteção baseadas em Álcool - Polivinílico.  
 
 
Para um contato permanente até no máximo 15 minutos Luvas dos materiais seguintes são 
adequadas: 

Borracha de Butíla, BR 
Borracha de Fluorocarbono (Viton) 
Borracha de nitrila, NBR 
Borracha de Cloropreno, CR 
Proteção dos olhos: Não absolutamente necessário. 
Proteção do corpo: Vestuário de proteção leve. 
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9. Propriedades Físico-Químicas 

9.1 

Informações gerais 

Estado físico: Líquido 
Cor : Incolor 
Odor : Característico 

Mudança na condição 

Ponto de Fusão: - 48°C ( - 54°F) 
Ponto de Ebulição : 100°C ( 212°F) 

Ponto de fulgor:  10°C ( 50°F) 
Temperatura de ignição: 430,0°C ( 806°F) 
Auto ignição: O produto não é auto-inflamável 
Perigo de explosão:  O produto não é explosivo. Mas, a formação de  

                                                                     misturas explosivas de ar e vapor é possível . 
 
Limites de explosividade: 
Inferior: 2,1 Vol % 
Superior: 12.5 Vol % 
Pressão de vapor 20°C (68°F) : 47 hPa ( 35 mm Hg) 
Densidade:  0,950 ± 0,02 g/cm³ 

Solubilidade em / miscibilidade com : 

Água :   Não miscível ou difícil para misturar 

Viscosidade dinâmica:   Não aplicável  
Solventes orgânicos:   > 98 % 
Teor de sólidos:   < 1.0 % 

 
 

10. Estabilidade e reatividade 
 

10.1 
Reações perigosas: Não existem reações perigosas conhecidas. 
 
10.2 
Produtos perigosos de decomposição: Nenhum. 
 
10.3 
Informações adicionais: 
O produto pode polimerizar após vencimento ou armazenagem em temperaturas altas. 

 

11. Informações toxicológicas  
 

11.1 
Toxicidade aguda: 
Efeitos de irritação primária: 
Pele: Irritante para pele e membranas da mucosa. 
Olho: Sem efeito irritante. 
Sensibilização: Sensibilização através do contato com a pele possível. 
Outros dados sobre toxicologia: 
O produto mostra os perigos seguintes conforme os métodos de calculo do  
Guia Geral de Classificação da Comunidade Européia na versão vigente: Irritante 
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12. Informações ecológicas 
 

12.1 
Notas gerais:  
Classe de Risco para Água (Auto-avaliação): Perigoso para Água. 
Não deixar o produto penetrar no solo térreo, cursos d’água e bueiros. 
Perigoso para água potável mesmo penetrando o solo em quantidades pequenas. 
 
 

13. Considerações sobre Disposição 
 

13.1  
Recomendação para Produto:  
O Produto não pode ser descartado com o lixo domestico.  

Não deixar entrar nos bueiros. 

Quantidades pequenas podem ser polimerizadas com os componentes adequados e o material 
polimerizado pode ser descartado com o lixo regular.  

Quantidades maiores têm que ser depositadas conforme os regulamentos regionais locais. 

13.2 
Recomendação para embalagens sujas:  

Embalagens sujas devem ser eliminadas conforme os regulamentos oficiais. 
 
 

14. Regulamentos de transporte 
 

Regulamentações nacionais: 
Nome apropriado para embarque:  Metacrilato de metila monômero, inibido. 
N° ONU:  1247 
Classe de risco:  3 
N° de Risco :  339 
Grupo embalagem:  II 
Quantidade isenta:  333 Kg 

 
 
 

DOT regulations: 
 

Hazard class: 3 
Identification number: UN1247 
Packing group: II 
Proper shipping name (technical name): Methyl Methacrylate Monomer 
                                                                     Stabilized, solution 
 Label: 3 

 
 
Land transport ADR/RID ( cross-border) : 
 

ADR/RID class: 3 Flammable liquids 
Danger code (Kemler): 339 
UN-Number: UN1247 
Packaging group: II 
Label:  3 
Description of goods: 1247 Methyl Methacrylate Monomer Stabilized, solution 
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Maritime transport IMDG : 
 

IMDG class:  3 
UN number:  247 
Label:   3 
Packaging group:    II 
EMS Number: F-E, S-D 
Marine pollutant:  

                                No Proper shipping name (technical name):   - 

                                Methyl Methacrylate Monomer - Stabilized, solution 
 
Air transport ICAO-TI and  IATA-DGR: 

ICAO/IATA Class:  3 
UN/ID number:  1247 
Label:  3 
Packaging group:  II 
Proper shipping name (technical name):    

Methyl Methacrylate Monomer Stabilized, solution 
 
 

 

15. Regulamentações 
SARA Section 355 (Substâncias extremamente perigosas) 

Substância não listada. 

SARA Section 313 (listagem de toxicidade química específica) 

80-62-6 metacrilato de metila 

TSCA (Ato de controle de substâncias tóxicas) 

Substância listada. 

Prop 65 – Produtos químicos conhecidos por causar câncer - Substância não listada. 

Prop 65 – Produtos químicos conhecidos de causar toxicidade reprodutiva - Substância não listada. 

 

Categorias de cancerígenosidade  
EPA (Agência de proteção ambiental) 

80-62-6 metacrilato de metila E; NL 

IARC (Agência International para Pesquisa em Câncer) 

80-62-6 metacrilato de metila 3 

NTP (Programa Nacional de Toxicologia) 

Substância não listada. 

(Valores limites fundamentais estabelecidos pela ACGIH) 

80-62-6 metacrilato de metila A4 

NIOSH-Ca (Instituto Nacional para Segurança e Saúde de Trabalho) 
Substância não listada. 

OSHA-Ca (Administração de Segurança e Saúde de Trabalho) 
Substância não listada. 

 
Marcações conforme Directivas da CE: 
O produto é classificado e marcado conforme as diretivas CE “ Regulamento de materiais perigosos” 
 
Letras e descrição do perigo do produto: 

Xi  => Irritante 
F => Muito inflamável  
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Componentes determinando o perigo: 

Metacrilato de metila 
 

Frases de Risco  (Frase R ) : 
R 11  Muito inflamável 
R 37/38 Irritante para sistema respiratório e pele. 
R 43 Pode provocar uma sensibilização em contato com a pele 
 
Frases de Segurança (Frases S): 

S 9 Conservar o recipiente num local bem ventilado. 
S 16 Conservar longe de qualquer fonte de inflamação. Não fumar. 
S 24 Evitar contato com a pele. 
S 33 Evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas. 
S 37 Usar luvas apropriadas 
S 43 Em caso de incêndio use areia, CO2 ou agente extintor em pó. Nunca Água 

 

Regulamentos nacionais 

Classe de risco para AÉREO:  Classe  II   Parte  %   > 90 % 

 
Classe de Risco para Água: Classe de Risco para Água (Auto-avaliação): Perigoso para Água. 

 
 

16. Outras informações 
Os dados estão baseados em nosso conhecimento atual, qualquer outro uso do produto, que envolva o 
uso combinado com outros produtos, é de inteira responsabilidade do usuário. 
A informação acima prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem uma utilização, 
manuseamento, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e, não deve ser 
considerada uma garantia ou especificação de qualidade. 
 
 
 
Frases de Risco relevantes: 
R 11  - Muito inflamável 
R 23/24/25 - Tóxico quando inalado, em contato com a pele e ingerido 
R 33 - Perigo de efeitos cumulativos 
R 37/38- Irritante para sistema respiratório e pele. 
R 43 - Pode provocar uma sensibilização em contato com a pele 
R 52/53 - Perigoso para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos prolongados 
 no ambiente aquático. 
 
 
Departamento emitindo a Ficha de segurança: Laboratório 
Contato: Tel.: 0xx19 3565 5656 
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VERSÃO INGLÊS  
 
1. Identification of substance : 
 

1.1  
Product Details: 

Trade name: VIPI Cril Plus, VIPI Flash, VIPI Cor, VIPI Wave, Orto Cor, STG, Trilux Color, Trilux Base  
Auto Clear; Ortoclear; Termoclear; Isocor e Isocor Bioform.  
Dencrilay, Dencrilon, Soft, Glaze Bril e Palaton. 
 
 
Application of the substance / the preparation: Manufacture of dental prosthesis 
 
1.2  
Manufacturer / Supplier: 

VIPI Indústria, Comércio, Export. e Importação de Produtos Odontológicos LTDA 
Rua Carlos Tassoni 4,521, 13,633-418 Pirassununga SP - Brazil 
 
1.3 
Information Department: 
Technical Department: Laboratory   Tel: +55 19 3565 5656 
 

 

2. Composition / Data on components: 
 

2.1 
Chemical characterization: 
 

2.2 

CAS No. / Description: 

 
Cas No. Component Dangerous Information    Concentration 
80-62-6 Methyl methacrylate  Xi; F; R 11-37/38-43        > 94 % 
 
 

3. Hazards identification 
 

3.1 
Hazard description: 

 
 
Xi =>  Irritant 
F  =>  Highly Flammable  
 

 
3.2 
Information pertaining to particular dangers for man and environment: Not applicable 
 
3.3 
Classification system: 
NFPA ratings for USA (Scale 0 - 4) 

 
Health = 3 
Fire = 3 
Reactivity = 3                  
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3.4 
 HMIS - Classificação (Escale 0 – 4) 

 
Health = 3 
Fire  = 3  
Reactivity =  
 
 

 

4. First aid measures 
 

4.1 
General information: No special measures required. 
 
4.2 
After skin contact: Generally the product does not irritate the skin. 
 
4.3 
After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. 
 
4.4 
After swallowing: Induce vomiting and seek advice of physician. 

 
 

5. Fire fighting measures 
 

5.1 
Extinguishing media: Extinguishing media; Extinguishing with foam, carbon dioxide or dry powder. 

 
5.2 
Special hazards arising from the substance or mixture: Specific hazards; Highly flammable avoid 
breathing fire vapours. May travel considerable distance to source of ignition and flask back .Polymerises 
generating heat.  
 
5.3 
Advice for firefighters: Special fire fighting procedures. Keep up-wind to avoid fumes.  

Avoid water in straight hose stream; will scatter and spread fire. Cool containers exposed to flames with 
water until well after the fire is out. Keep run-off water out of sewers and water sources. Dike for water 
control. Protective equipment for fire-figthers. Self contained breathing apparatus and full protective clothing 
must be worn in case of fire. 

 
 

6. Accidental release measures 
 
6.1 
Person related safety precautions: Not required. 
 
 
6.2 
Measures for environmental protection: No special measures required. 
Measures for cleaning / collecting: Pick up mechanically 
 
6.3 
Additional information: No dangerous substances are released. 
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7. Handling and storage 
 
7.1  
Handling 
Information for safe handling: No special measures required. 
Information about protection against explosions and fires: No special measures required. 
 

7.2  

Storage 

Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements. 
Information about storage in one common storage facility: Not required. 
Further information about storage conditions: Keep min . 28°C and away from direct sunlight. 
 

 

8. Exposure controls and personal protection 
 

8.1 
Additional information about design of technical systems: No further data; see item 7. 
 
 
8.2 
Components with limit values that require monitoring at the workplace: 
The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be 
monitored at the workplace. 

 
8.3 
Additional information: The lists that were valid during the creation of this document were used as basis. 

Personal protective equipment 

General protective and hygienic measures 

The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed. 
Breathing equipment: Not required. 
Protection of hands:  

The glove material has to be impermeable and resistant to the product / the substance / the preparation. 
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the 
degradation. 

Material of gloves 

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of 
quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, 
the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior 
to the application. 

Penetration time of glove material 

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be 
observed. 
For the permanent contact in work areas without heightened risk of injury ( e.g. Laboratory)  
gloves made of the following material(s) are suitable : 
Natural rubber, NR 
Eye protection: Not absolutely necessary. 
Body protection: Lightweight protective clothing. 
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9. Physical and chemical properties 

General information 

Form:  Powder 
Color:  Different according to coloring 
Odor:  Odorless 

Change in condition 

Melting point / Melting range:  Undetermined 
Boiling point / Boiling range: Undetermined 

Flash point:   Not applicable 
Ignition temperature:  400.0°C (752°F) 
Auto igniting:  Product is not self-igniting 
Product is not explosive. However, formation of explosive powder / air mixture is possible 
Density at 20°C (68°F):  0,7 ± 0,1 g/cm³ 

Solubility in / Miscibility with 

Water: Insoluble 
Solids content: 100.0 % 

 
 

10. Stability and reactivity 
 

10.1 
Dangerous reactions: No dangerous reactions known. 
 
10.2 
Dangerous products of decomposition: None. 
 

 

11. Toxicological information  
 

11.1 
Acute toxicity: 
Primary irritant effect: 
on the skin: No irritant effect. 
on the eye: No irritating effect. 
Sensitization: No sensitizing effects known. 
Additional toxicological information: 

When used and handled according to specifications, the product does not have  
any harmful effects according to our experience and information provided to us. 
The substance is not subject to classification according to the latest version of the EU lists. 

 
 
 

12. Ecological information 
 

12.1 
General notes: Generally not hazardous for water. 
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13. Disposal considerations 
Product: 
Recommendation: Smaller quantities can be disposed of with household waste. 

Unclean packaging: 
Recommendation: Packaging can be reused or recycled after cleaning. 

 

14. Transport regulations 
DOT regulations: 
Hazard class: - 
Land transport ADR/RID (cross-border): 
ADR/RID class: - 
Maritime transport IMDG: 
IMDG class: - 
Marine pollutant: No 
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
ICAO/IATA class: - 
 
DOT regulations: 
 

 
Hazard class: 3 
Identification number: UN1247 
Packing group: II 
Proper shipping name (technical name): Methyl Methacrylate Monomer  

 Stabilized, solution 
 Label: 3 

 
 

Land transport ADR/RID (cross-border): 
 

ADR/RID class:  3 Flammable liquids 
Danger code (Kemler): 339 
UN-Number: UN1247 
Packaging group:  II 
Label: 3 
Description of goods:   1247 Methyl Methacrylate Monomer Stabilized, solution 
 

 
Maritime transport IMDG : 

IMDG class:  3 
UN number:  1247 
Label: 3 
Packaging group:   II 
EMS Number: F-E, S-D 
Marine pollutant: No 

                                        Proper shipping name (technical name):   Methyl Methacrylate Monomer -                             

                                        Stabilized, solution 
 
 

Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
ICAO/IATA Class: 3 
UN/ID number:  1247 
Label:   3 
Packaging group:   II 
Proper shipping name (technical name):   Methyl Methacrylate Monomer Stabilized, 
solution   
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15. Regulations 

SARA Section 355 (extremely hazardous substances) 
None of the ingredients is listed. 

SARA Section 313 (specific toxic chemical listings) 
None of the ingredients is listed. 

TSCA (Toxic Substances Control Act) 
None of the ingredients is listed. 

Prop 65 – Chemicals known to cause cancer 
None of the ingredients is listed. 

Prop 65 – Chemicals known to cause reproductive toxicity 
None of the ingredients is listed. 

 

Cancerogenity categories 
EPA (Environmental Protection Agency) 
None of the ingredients is listed. 

IARC (International Agency for Research on Cancer) 
None of the ingredients is listed. 

NTP (National Toxicology Program) 
None of the ingredients is listed. 

Threshold Limit Value established by ACGIH) 
None of the ingredients is listed. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) 
None of the ingredients is listed. 

OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration) 
None of the ingredients is listed. 

 
Markings according to EU guidelines: 

Observe the general safety regulations when handling chemicals 
The substance is not subject to classification according to EU lists and other sources of literature known to 
us. 
The product is not subject to identification regulations under EU Directives and the Ordinance on 
Hazardous Materials (GefStoffV). 

National regulations 

Water hazard class: Generally not hazardous for water. 
 
 
 

 

16. Other information 
These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for any 
specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship. 
 
Department: Laboratory Department 
Contact: Tel.: + 55 19 3565 5656 
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VERSÃO ESPANHOL 
 
1. Identificación del producto y de la empresa : 

 
Detalles del producto: 
Nombre comercial: VIPI Cril Plus, VIPI Flash, VIPI Cor, VIPI Wave, Orto Cor, STG, Trilux Color, Trilux Base  

Auto Clear; Ortoclear; Termoclear; Isocor e Isocor Bioform.  
Dencrilay, Dencrilon, Soft, Glaze Bril e Palaton. 

 
 
Aplicación de la sustância / preparación: Líquido Acrílico para confección de prótesis dentales.  
  
Fabricante / Fornecedor: 

Vipi Industria, Comercio, exportación e importación productos dentales LTDA 
Rua Carlos Tassoni 4521, CEP.13633-418 Pirassununga SP - Brasil 
 
 
Departamento para Contacto: 
Laboratório: Teléfono: 0xx19 3565 5656 

 
 
 

2. Composición e informaciones sobre los ingredientes: 
Caracterización química: 
Descripción: Composición basada en metacrilatos 

 

Componentes Peligrosos: 

Cas No. Componente Información de Peligro        Concentración 
80-62-6 Metacrilato de Metila   Xi; F; R 11-37/38-43             > 94 % 
 
Información Adicional: Ver más informaciones No 16.   

 
 
 

 

3. Identificación de Peligros 
Descripción de Peligros:  

 
 
Xi Irritante 
F Muy inflamable 
 

 
 
Información de peligros específicos para personas y ambiente: 
El vapor es mas pesado que el aire. Tomar cuidado con pozos o espacios confinados. 
 
R 11  Muy Inflamable 
R 37/38 Irritante para sistema respiratório y piel. 
R 43 Puede causar sensibilización cutánea. 

 
 

Sistema de clasificación: 

La clasificación fué realizada de acuerdo con las listas CE, además de contener informaciones fornecidas 
por la empresa y por la literatura. 
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NFPA -  Clasificación  EUA ( Escala 0 - 4) 
 
Salud = 3 
Fuego = 3 
Reactividad = 3 

 
 
 
 

HMIS – Clasificación  ( Escala 0 – 4) 

 
Salud = 3 
Fuego = 3 
Reactividad = 3 
 

 
 
 

4. Medidas de primeros socorros 
Inhalación: Remover la víctima para un local ventilado. Buscar ayuda medica inmediatamente. 
 
Piel: Lavar el área afectada con jabón y agua en abundancia, por lo menos 15 minutos. 
 
Ojos: Lavar el área afectada con jabón y agua en abundancia. por lo menos 15 minutos. Si los sintomas 

persisten, consulte un médico. 
 
Ingestion: No provocar el vómito ! Buscar ayuda de un médico inmediatamente. 
 
 

5. Medidas de Combate al Incendio 
Medios Apropriados de Extinción del fuego:  

CO2, Extintor de Polvo Químico o Espuma. Combater Incendios grandes con Aerosol de Agua o Espuma 
resistente al alcohol. 

Medios Contra Indicados de Extinción del Fuego: Agua; Chorro de agua. 

 
Peligros especiales causados por el material, por los productos de la combustión o aun, por los 
gases resultantes: 

Posible formación de gases tóxicos durante calentamiento y, en caso de incendio. 
 
Equipos de protección individual: no es aplicable  

 
6. Medidas de control para Derrames y Fugas  

 
Precauciones pesonales:  

Usar traje de protección individual, filtro respiratório para vapores organicos gases. 
 
Precauciones para el medio ambiente:  
No verterlo al alcantarillado y no permitir contaminaciones de los cursos de água. 
 
Método para remoción y limpieza: Absorber con material absorbente de líquidos (Tierra de Diatomeas y 

Papel Toalla, que son absorbentes universales, para pequeñas cantidades   ).  
No lavar con agua o detergentes acuosos.  
 
Información adicional: No desprende sustancias peligrosas. 
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7. Manuseo y almacenamiento 

Manuseo 

Información para manuseo seguro: Mantener el recipiente cerrado. 
Información para protección contra explosion e incendio: Mantener lejos de cualquier fuente de 
inflamación. No fumar. Proteger de cargas electrostáticas. 
 

Alrmacenamiento 

Condiciones de almacenamiento adecuado: Mantener en lugar bien ventilado.  
Información sobre almacenamiento con otros productos: Ninguna  
Mas informaciones sobre condiciones de almacenamiento: Manter en local fresco, si posible en 
temperatura mínima 28°C y mantener los empaques bien cerrados.  

 
 

8. Control de exposición y protección individual 
Informaciones adicionales: Ver sección 7. 
Componentes con valores de limite que necesitan monitoreo en el local de trabajo: 
80-62-6 Metacrilato de Metila 
 
PEL () 410 mg/m³, 100 ppm 
REL () 410 mg/m³, 100 ppm 
TLV () Valor corto  plazo: 410 mg/m³, 100 ppm 
  Valor largo prazo: 205 mg/m³, 50 ppm  

Traje de protección individual 

Medidas generales e higienicas de protección 

No comer, beber o fumar en areas de trabajo. 
Sacarse la   ropa súcia o mojada,  
Lavarse las manos después del trabajo. 
Evitar contacto con los ojos y con la piel. 

 
 

Protección Ocular:  

Gafas de seguridad / gafas protectoras / pantalla de protección facial total  
 
Respiradores: 
Mascarilla apropriada con filtro A o respirador autónomo si necesario. 
 
Guantes:  

El guante mas apropriado depende da la consideración de un numero de factores que incluyen la resistencia 
fisica del guante, la destreza manual requerida, la permeabilidad a través del guante, la duración del uso. 
Existe una gran variedad de guantes elastoméricos y laminados disponibles. 
Los materiales comunes de guantes elastoméricos incluyen látex (goma natural), neopreno  
(poliisopreno ), goma nitrilo ( goma ABS ), goma butilo, alcohol polivinilico ( PVA ),  
Cloruro de polivinilo (PVC) y fluoroelastómeros. 
Los guantes laminados están hechos de laminas calentadas y selladas de PVA entre capas de polietileno. 
En los tests de permeabilidad el PVA/Polietileno Laminado y los guantes basados en PVA funcionaron mejor 
(note se que el PVA puede desgarrarse y ser inefectivo por contacto con agua si la capa laminada se 
agrieta). Los guantes de goma de butilo y nitrilo ofrecen una protección a corto plazo. 

 
Los guantes quirúrgicos de látex ofrecen una protección pequeña.  
Los guantes deben almacenarse correctamente y cambiarse regularmente, especialmente si ha ocurrido 
una exposición excesiva. 
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9. Propriedades Físico-Químicas 

Informaciones generales  

Estado físico:  Líquido 
Color:  Incolor 
Odor:  Característico 

Ponto de Fusión:  - 48°C ( - 54°F) 
Ponto de Ebulición :  100°C ( 212°F) 

Ponto de Inflamación:  10°C (50°F) 
Temperatura de Ignición:  430,0°C (806°F) 
Peligro de Autoignición: Producto no inflamable, si la formación de mesclas inflamables del aire y vapor, 
son posibles.   

 
 
Limites de inflamabilidad: 
Inferior: 2,1 Vol % 
Superior: 12.5 Vol % 
Presión de vapor 20°C (68°F): 47 hPa (35 mm Hg) 
Densidad:  0,950 ± 0,02 g/cm³ 

Solubilidad : 

Água : Insoluble  

Viscosidad dinámica: No aplicable   
Solventes organicos: > 98 % 
Teor de solidos: < 1.0 % 

 

10. Estabilidad y reatividad 
Desintegración Térmica: > 250°C 
Reacciones Peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas  
Productos de desintegración peligrosos  

 

11. Informaciones toxicológicas  
Inhalación: Irrita las vias respiratórias  
Altas concentraciones en la atmósfera pueden dar lugar a una irritación del tracto respiratorio, vértigo, 
dolor de cabeza y efectos anestésicos.   
 
Contacto con la piel: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel Irrita la piel, en contacto 
repetido y/o prolongado puede causar dermatitis.  
 
Contacto con los ojos / Ingestión: Una alta concentración de vapor producirá irritación.  

Toxidad oral baja pero la ingestión puede producir la irritación de las vias gastrointestinales.  
 
Exposición a largo plazo:  
Una exposición repetida a altas concentraciones produce efectos adversos en el corazón, los pulmones, el 
higado y los riñones.  
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12. Informaciones ecológicas 
 

Impacto Medioambiental y distribuición: Material de alto tonelaje fabricado en sistemas totalmente 
cerrados. Liquido con alta volatilidad.  
El producto tiene bajo potencial de bioacumulación. 
 
Persistencia y degradación: Facilmente biodagradable.   
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO): 88% en 28 dias  
 
Toxidad: Baja toxidad para los peces; Baja toxidad para las algas.  

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos 
 
 
Efecto en el tratamiento de efluentes: El producto queda practicamente eliminado en los procesos de 

tratamiento biológico. 
 
 

13. Consideraciones sobre eliminación  
Producto: La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonomica o nacional. 

Incinerar en condiciones controladas aprobadas utilizando incineradores para la destrucción. 
Descontaminar los bidones vacios antes de reciclarlos.  

 
 
14. Regulamentos de transporte 
 

Denominación adecuada de envio: Metacrilato de metilo monomero, estabilizado. 
N° ONU: 1247 
Clase:  3 
ADR / NIP: 339 
Grupo embalaje: II 

 
 

DOT regulations: 
 
 

Hazard class: 3 
Identification number: UN1247 
Packing group: II 
Proper shipping name (technical name): Methyl Methacrylate Monomer  
Stabilized, solution 
Label: 3 

 
 
Land transport ADR/RID (cross-border) : 

 
ADR/RID class: 3 Flammable liquids 
Danger code (Kemler): 339 
UN-Number: UN1247 
Packaging group: II 
Label: 3 
Description of goods: 1247 Methyl Methacrylate Stabilized, solution 
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Maritime transport IMDG: 
 

IMDG class: 3 
UN number: 1247 
Label: 3 
Packaging group:  II 
EMS Number:  F-E, S-D 
Marine pollutant: No 

                                        Proper shipping name (technical name):  Methyl Methacrylate Monomer  

Stabilized, solution 
 
 

Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
 

 
ICAO/IATA Class: 3 
UN/ID number: 1247 
Label:  3 
Packaging group: II 
Proper shipping name (technical name):   Methyl Methacrylate Monomer  
Stabilized, solution 

 
 

15. Regulamentaciones 
SARA Section 355 (Sustancias extremamente peligrosas) - Substáncia no listada. 
SARA Section 313 (Lista de toxicidad química específica) - 80-62-6 Metacrilato de metilo 
TSCA (Lei de Control de sustancias tóxicas) - Sustancia listada. 

Prop 65 – Productos químicos conocidos por causar câncer - Sustancia no listada. 

Prop 65 – Productos químicos conocidos por causar toxicidad reproductiva- 

Sustancia no listada. 

 

Categorias de cancerígenosidad  
EPA (Agéncia de protección ambiental) 
80-62-6 metacrilato de metilo E; NL 

 

IARC (Agéncia International para Pesquisa en Cáncer) 

80-62-6 metacrilato de metilo 3 

 

NTP (Programa Nacional de Toxicologia) 
Sustáncia no listada. 

 

Valores limites fundamentales establecidos por ACGIH 

80-62-6 metacrilato de metilo A4. 

 

NIOSH-Ca (Instituto Nacional Seguridad y Salud del Trabajo) 
Sustáncia no listada. 

 

OSHA-Ca (Administración Seguridad y Salud del Trabajo)  

Substáncia no listada.  
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Marcaciones de acuerdo a la Directiva CE: 
El producto es clasificado y marcado de acuerdo con las directivas CE “Regulamento de materiales 
peligrosos”. 
 
Letras y descripción del peligro del producto: 
Xi Irritante 
F Muy inflamable  
 
 
Componentes determinando el peligro: 

metacrilato de metilo 
 

 
Frases de Riesgo: 

R 11  - Muy  inflamable . 
R 37/38 - Irritante para el sistema respiratório y piel. 
R 43  - Puede  provocar  sensibilización en contacto con la piel. 

 
 

Frases de Segurança: 

S 9 - Conservar el recipiente en local ventilado. 
S 16 - Conservar lejos de cualquier fuente inflamable. No fumar. 
S 24 - Evitar contato con la piel. 
S 33 - Evitar acúmulo de cargas electrostáticas. 
S 37 - Usar guantes apropriados 
S 43 - En caso de incêndio use arena, CO2 o agente extintor en polvo. Nunca Água. 

 

Regulamentos nacionales 

 
Clase de Riesgo para Água: Clase de Riesgo para Água: Peligroso para Água. 

 
 

16. Otras informaciones 
Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS  
y es independiente de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 
representantes o el INSHT, autor de la versión española. 

 
 

Frases de Riesgo relevantes: 
R 11 - Muy inflamable 
R 23/24/25 - Tóxico cuando inalado, en contato con la piel e ingerido 
R 33 - Peligro de efectos cumulativos 
R 37/38 - Irritante para el sistema respiratório y para la piel  
R 43 - Puede provocar sensibilización en contacto con la piel 
R 52/53 - Peligroso para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos prolongados en ambiente 
acuático. 
 
 
 
Departamento de emisión de la Ficha de seguridad:  
Laboratório   Tel.: 0xx19 3565 5656 
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17.Histórico de Revisões 

  
Revisão Alterações 

 
01 

Número da Change Order / 084223 
Atualização do ítem 1 - Nome Comercial, pela inclusão dos líquidos da 
Dentbras (Auto Clear; Ortoclear; Termoclear; Isocor e Isocor Bioform) e 
Dencril (Dencrilay, Dencrilon, Soft, Glaze Bril e Palaton. 
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1. Identificação do produto e da empresa: 

Detalhes do Produto: 
 
1.1  
Nome comercial:  

Vipi Cril Plus, Vipi Wave, Flash, Orto Cor, Orto Cor Mix, Duolay Gel, Vipi Cor, Vipi Mold, STG, Trilux 
Base, Trilux Color, Palaton, Dencrilon, Dencrilay, Soft, Auto Clear, Orto Clear,Termoclear e Isocor.    
 
 
Aplicação: Confecção de próteses dentárias; Coroas, Pontes, Fixação de jaquetas, Preenchimento de 
retenções, Caracterização de dentes. 

  
1.2  
Fabricante / Fornecedor: 
VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos LTDA 
Rua Carlos Tassoni 4521, 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, Peróxido de Benzoila e Pigmentos 

Biocompatíveis. 

 
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. 

 
3.3  
NFPA Classificação EUA (Escala 0 - 4) 
 
Saúde = 0 
Fogo = 0 
Reatividade = 0 

0 

0 0 
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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. 

 

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. 

0 

0 

0 
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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 à 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 cancerigenosidade - 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 

 
001 

Número da Change Order / 084223 
Atualização do ítem 1.1 pela inclusão das resinas da Dencril 
(Palaton, Dencrilon, Dencrilay e Soft) e Dentbras (Auto Clear, Orto 
Clear, Termoclear e Isocor). 
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