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Identificação do produto e da empresa : 
Detalhes do Produto : 
 
1.1  
Nome comercial :  
Binder  
 
Aplicação: Aglutinante para revestimentos odontológicos a base de particulas refratárias  de Silica . 
  
1.2  
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 :  Silicato de Etila tecnicamente puro . 

 
2.2  
Componentes Perigosos : 
 
Cas No. Componente Informação de Perigo Concentração 
78-10-4                        Silicato de Etila                    F+; Xn; Xi; R10-20-36/37        > 28 % 
                                 Ortosilicato de Etila  
                             Ortosilicato de Tetraetila 
 
 

 
3. Identificação de Perigos 

A substância é perigosa conforme definido no 29 CFR 1910.1200 (padrão dos Estados Unidos). 
 
3.1  
Descrição de Perigos :  

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

F+ => Extremamente Inflamável 
Xn => Nocivo 
Xi => Irritante  
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3.2  
Informação de perigos específicos para pessoas e ambiente :  
Estabilidade química Pode decompor-se em contato com ar úmido ou água. 
 
R 10 Inflamável  
 
R 20 Nocivo por Inalação  
 
R 36/37 Irritante para os olhos e vias respiratórias 
 

 
3.3  
NFPA classificação EUA ( Escala 0 - 4) 
 
Saúde = 2 
Fogo = 2 
Reatividade = 0 
 
 

 
 

3.4 
HMIS - Classificação ( Escale 0 – 4) 
 
Saúde = 2 
Fogo = 2  
Reatividade = 0 

 
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 

Inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, aplicar a  
respiração  artificial. Consultar um médico.  
 
Contato com a pele:  Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico.  
 
Contato com os olhos: Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze  
minutos, e consultar o médico.  
 
Ingestão:  NÃO provocar vómitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.  
Enxaguar a boca com água. Consultar um médico. 
 
 

5. Medidas de Combate a Incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Para fogos incipientes ou pequenos, usar meios como espuma de  
álcool, pó seco ou dióxido de carbono. Para grandes fogos aplicar agua o mais distante possível,  
em grandes quantidades de agua (inundação) aplicadas como nevoeiro ou spray; córregos  
sólidos de agua podem não ser efetivos.  
Esfrie todos os depósitos ou vasilhas com grande e  quantidade de agua.  
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Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio:  Usar 
equipamento  
de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.  
 
Outras informações:  Em situações de incêndio, o material pode se decompor para  
formar misturas inflamáveis e/ou explosivas no ar. Os jatos de água podem ser utilizados  
para arrefecer os contentores fechados. 

 
 
6. Medidas de controle para derramamento / vazamento 

Se necessário evacuar ou isolar a área, dependendo do plano de emergência local.  
Ver todas os equipamentos de segurança recomendados no item 8.  
Para derramamentos de larga escala, providenciar diques de contenção para evitar que o  
produto  se espalhe.  
O material recolhido deve ser armazenado em embalagens fechadas.  
Limpar a área apropriadamente. 
 Para prevenir uma possível combustão espontânea, guardar  trapos, panos de limpeza,  
absorventes, etc, usados durante a limpeza em embalagens apropriadas.  
Regulamentação local, estadual e federal, podem se aplicadas para derramamento e descarte  
deste material, como também os materiais e itens empregados na limpeza deste. 
 

 

7. Manuseio e armazenamento 
Precauções para um manuseio seguro: Evitar o contato com a pele e os olhos.  
Evitar a inalação do vapor ou da névoa. Manter afastado de qualquer chama ou fonte  
de ignição - Não fumar. Tome medidas para impedir a formação de eletricidade estática.  
Usar em  local com ventilação adequada. O produto libera alcool n-butilico quando  
exposto à água ou à umidade do ar. 
 
Condições para um armazenamento seguro:  Armazenar sob nitrogênio, em local fresco.  
Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Sensível à umidade. 
Armazenar em embalagem original e em local ventilado.  
Não cortar, não furar e não reutilizar a embalagem.  
O produto libera álcool  quando exposto a água ou umidade do ar. 
 

 
8. Controle de exposição e proteção individual 

 
Proteção individual  
Proteção respiratória:  Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores  
purificadores de ar são apropriados, use um respirador de cobertura facial total com cartuchos de  
combinação multi-objetivos (E.U.A.) ou do tipo ABEK (EN 14387).  
Se o respirador for o único meio de proteção, usar um respirador de ar de cobertura facial total. 
Usar respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas,  
tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE). 
 
Proteção das mãos : 
As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer as especificações da Diretiva da  
UE 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela. Manusear com luvas. 
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Proteção dos olhos:  
Mascaras de proteção e óculos de segurança.  
 
Proteção do corpo e da pele: Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e  
a concentração das substâncias perigosas no lugar de trabalho.  
 
Medidas de higiene: 
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.  
Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. 

 
 
9. Propriedades Físico-Químicas 
 

Peso Molecular: 208,327  
Aspecto: Líquido claro  
Cor APHA: ≤ 20  
Viscosidade (Brookfield, 25ºC):  Aprox. 1,0 cps  
Densidade (25ºC): 0,930 a 0,940 g/cm3  
Índice de Refração: 1,381 a 1,383  
Teor de SiO2: 28% mínimo 
pH: Dado não disponível   
Ponto de fusão: Dado não disponível   
Ponto de ebulição: 168 °C  
Ponto de inflamação: 48 °C  
Câmara fechada Temperatura de ignição 230 °C  
Limites de explosão: 1,3 %(V)  
Limite de explosão: superior 23 %(V)  
Pressão de vapor 10,0 hPa a 20 °C  
Hidrossolubilidade:  Dado não disponível  

 
 

10. Estabilidade e reatividade 
 
Estabilidade química:  Pode decompor-se em contato com ar úmido ou água,  
estável sob as condições recomendadas de armazenamento.  
 
Condições a evitar: Calor, chamas e faíscas.  
 
Matérias a evitar:  Agentes oxidantes fortes, Ácidos fortes. 
 
Produtos de decomposição perigosos : Produtos perigosos de decomposição  
formados durante os incêndios. - Óxidos de carbono, óxidos de silicone. 
 
 

11. Informações toxicológicas  
 
Toxicidade aguda:  DL50 Oral - ratazana - 6.270 mg/kg DL50 Dérmico - coelho - 5.878 mg/kg  
 
Corrosão/irritação cutânea: Pele - coelho - Irritação dermal - 24 h  
 
Lesões oculares graves/irritação ocular:  Olhos - coelho - Ligeira irritação dos olhos - 24 h  
 
Sensibilização respiratória ou da pele: Dados não disponíveis  
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Mutagenicidade em células germinativas: dados não disponíveis  
 
Carcinogenicidade IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores  
ou iguais a 0,1% é identificado como carcinogénio provável, possível ou confirmado pelo IARC.  
 
Toxicidade reprodutiva: dados não disponíveis  
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única : Pode afetar os órgãos.  
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida : Dados não disponíveis 
 
Perigo de aspiração: Dados não disponíveis  
 
Efeitos potenciais para a saúde:  
Inalação: Nocivo se for inalado. Causa irritação no aparelho respiratório.  
Ingestão:  Pode ser perigoso se for engolido.  
Pele: Pode ser perigoso se for absorvido  pela pele. Pode causar  irritação da pele.  
Olhos: Causa  irritação nos olhos.  
 
Sinais e sintomas de exposição:  Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e  
toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.  

 
 
 

12. Informações ecológicas 
 
Toxicidade:  Dados não disponíveis  
 
Persistência e degradabilidade :  Dados não disponíveis  
 
Potencial de bioacumulação : Dados não disponíveis  
 
Mobilidade no solo: Dados não disponíveis  
 
Avaliação PBT e mPmB : Dados não disponíveis  
 
Outros efeitos adversos : Dados não disponíveis 
 
 

 

13. Considerações sobre Disposição 
Produto: Material combustível deve ser queimado em um incinerador químico equipado  
com  um  pós-combustor e purificador de gases.  
Observar todos os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais.  
Entrar em contato com  serviço profissional credenciado de lixo para  
descarte do material.  
 
Embalagens contaminadas : Eliminar como produto não utilizado. 
 
 

14. Regulamentos de transporte  
 
ADR/RID  
Número ONU: 1292              Classe: 3                  Grupo de embalagem: III  
Denominação de expedição correta: SILICATO DE  TETRAETILO  
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IMDG  
Número ONU: 1292              Classe: 3                   Grupo de embalagem: III  EMS-No: F-E, S-D  
Denominação de expedição correta: TETRAETHYL SILICATE  
Poluente marinho: No  
 
IATA  
Número ONU: 1292               Classe: 3                  Grupo de embalagem: III  
Denominação de expedição correta: Tetraethyl silicate 

 
 

15. Regulamentações 
 

Classificação de transporte terrestre de acordo com legislação do Ministério dos Transportes  
Status TSCA: Todas as substancias químicas encontradas neste produto cumprem com  
as exigências apresentadas no inventario do Ato de Controle de Substancias Tóxicas.  
 
Produtos químicos que reduzem a camada de ozonio: 
Nenhum produto químico destruidor de ozonio esta presente nem é utilizado na fabricação . 
 
EINECS: Não há outros ingredientes sem serem os que se encontram na lista  
 
TSCA : Todas as substâncias químicas presentes neste produto, cumprem com as exigências  
apresentadas no inventário do ato de controle de substâncias tóxicas. 

 
 

 

16. Outras informações 
 

Frases de Risco relevantes: 
 
Xn                  Nocivo  
R10                Inflamável  
R20                Nocivo por inalação  
R36/37           Irritante para os olhos e vias respiratórias 
S 2                 Manter fora do alcance de crianças  

 
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 . 

 


