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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Os produtos acima mencionados contém lãs de silicato alcalino-terroso (Lãs SAT). 
 
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 
Esse(s) produto(s) é(são) utilizados em isolamentos térmicos, ecrãs térmicos, 
caloríferos, juntas de expansão em fornos industriais, fornos túnel, caldeiras e outros 
equipamentos de processo, bem como nos campos aeroespacial, automóvel e de 
electrodomésticos, e como sistema de protecção passivo contra incêndios e corta-
fogo.   (Para mais informação ver a ficha técnica). 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
FRANÇA  THERMAL CERAMICS Departamento HSE 
  Route de Lauterbourg – B.P. 148 
  67163 WISSEMBOURG Cedex 
  Tel. : +33 (0)3 88 54 95 50 
  Fax : +33 (0)3 88 54 29 20 
 
 
2. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  
 
DESCRIÇÃO 
Este produto é um papel produzido com base de fibras de altas temperaturas com 
ligantes acrílicos. 
 
COMPOSIÇÃO 
COMPONENTES % Número CAS 
Lã de silicato alcalino-terroso 50-98 (CAS Nº 436083-99-7)* 
Ligante acrílicos 2-15 N.A. 
Inertes Inorgânicos 0-10 N.A. 

 
* Definição CAS: Fibra de silicato alcalino terroso (SAT) consistindo em sílica (50-82% 
em peso), cálcio e magnésio (18-43% em peso), alumínio, titânio e zircónio (menos de 
6% em peso) e vestígios de outros óxidos. 

 
Nenhum dos componentes é radioactivo nos termos da directiva europeia Euratom 
96/29. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
EFEITOS IRRITANTES 
A exposição pode produzir uma irritação ligeira mecânica na pele, olhos e sistema 
respiratório superior. Esses efeitos são habitualmente temporários. 
Os sintomas ou patologias persistentes na pele ou sistema respiratório tal como 
dermatoses, asma ou patologia pulmonar crónica podem ser agravadas com a 
exposição. 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
 
PELE: 
Em caso de irritação da pele, lavar e enxaguar delicadamente as zonas irritadas da 
pele. Não esfregar nem coçar as zonas de pele expostas. 
 
OLHOS: 
Em caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água. Colocar à 
disposição um locar para lavagem dos olhos. Não coçar os olhos. 
 
NARIZ E GARGANTA: 
Em caso de irritação do nariz ou garganta, deslocar-se para uma zona que não tenha 
poeiras, beber água e assoar-se. 
 
Se os sintomas persistirem, é aconselhável consultar um médico. 
 
 
5. MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCÊNDIO  
 
Este Produto é incombustível.  
As embalagens e materiais circundantes podem ser inflamáveis. 
Utilizar um agente de extinção compatível com os materiais potencialmente 
inflamáveis. 
 
 
6. MEDIDAS DE ACÇÃO CONTRA FUGAS ACIDENTAIS  
 
No caso de ocorrência de elevadas concentrações de poeira, fornecer aos 
trabalhadores equipamento de protecção apropriado, tal como iremos detalhar no 
parágrafo 8. 
Repor a situação de normalidade o mais depressa possível. Prevenir uma maior 
dispersão de poeiras, tomando medidas preventivas, por exemplo molhando os 
materiais. Recolher os pedaços maiores e usar um aspirador equipado com um filtro 
de alta eficiência (HEPA). 
Se for necessário varrer, é indispensável molhar primeiro toda a área. 
Não usar ar comprimido para limpeza. 
Não deixar o produto exposto ao vento. 
Não deitar os desperdícios nos esgotos, e impedir que entrem nos cursos de água 
naturais. 
 
Ver o parágrafo 13 para a eliminação de desperdícios. 
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7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM  
 
MANUSEAMENTO / TÉCNICAS PARA REDUZIR A EMISSÃO DE P Ó NO 
MANUSEAMENTO 
 
O manuseamento pode ser uma fonte de emissão de poeiras. Um ou vários processos 
devem ser concebidos para limitar o manuseamento. Sempre que possível o 
manuseamento deve ser feito sob a protecção de exaustores com filtros. Boas 
condições de limpeza diminuirão dispersões secundárias de poeiras. 
 
ARMAZENAGEM 
 
Guardar o produto, na embalagem original, numa área seca. Usar sempre embalagens 
seladas e devidamente etiquetadas. Evitar danificar as embalagens.  
 
Reduzir a emissão de poeiras ao retirar o produto da embalagem. As embalagens 
vazias, que podem conter detritos, devem ser limpas antes de serem eliminadas ou 
recicladas. 
 
USO ESPECÍFICO 
 
É favor entrar em contacto com o fornecedor local da Thermal Ceramics, ou consultar 
o site da ECFIA. 
 
 
8. CONTROLE À EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO PESSOAL  
 
REGRAS DE HIGIENE E LIMITES À EXPOSIÇÃO 
 
Os regulamentos que dizem respeito à prevenção e os valores limites de exposição 
diferem de país para país. Verificar qual o valor limite de exposição permitido para a 
operação em questão e adaptá-lo em conformidade às leis locais. Se não existir 
regulamentação em vigor, um técnico especializado em higiene e segurança no 
trabalho poderá ajudar, fazendo uma avaliação específica ao seu local de trabalho, 
avaliação essa que incluirá a escolha de protecção apropriada para respiração. 
Exemplos de limites de exposição (em Janeiro de 2003) são mostrados no quadro 
abaixo: 
 
  

PAÍS  LIMITE EXPOSIÇÃO *   FONTE 
Alemanha 
 
França 
 
Reino Unido 

 500 000 f/m3 
 

1.0 f/ml  
 

2.0 f/ml e 5 mg/m3 

 TRGS 900 
 
Circular DRT Nº 95-4  de 12.01.95 
 
HSE - EH40 - Limite Máximo 
Exposição 

 
*Concentrações médias ponderadas pelo tempo em fibras cerâmicas respiráveis 
medidas durante 8 horas pelo método convencional de filtro numa membrana ou pela 
poeira total inalada usando técnicas gravimétricas padrão. 
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MEIOS TÉCNICOS 
 
Rever os procedimentos de aplicação afim de identificar as situações que podem levar 
a potenciais exposições. Podem ser utilizados sistemas de extracção, capazes de 
captar as poeiras na fonte. Por exemplo: mesas ventiladas, aparelhagens que 
permitam controlar as emissões de poeiras, equipamentos de manipulação. 
 
Manter os postos de trabalhos limpos. Usar um aspirador com um filtro HEPA. Evitar 
ar comprimido. 
 
EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
Protecção de pele: 
Usar luvas e equipamento de protecção, largo mas apertado no pescoço e nos pulsos. 
Após a utilização e antes de ser tirado, o equipamento de protecção deverá ser limpo, 
para remover o excesso de fibras (usar um aspirador, não usar um compressor). 
 
Protecção dos olhos 
Sempre que necessário, usar óculos de protecção com escudos laterais. 
 
Protecção respiratória 
Para concentrações de poeira abaixo do valor limite de exposição, não é obrigatória a 
utilização duma protecção respiratória, mas pode ser sugerida a utilização voluntária 
de máscaras do tipo FFP2. 
Para operações de curta duração em que as concentrações de poeiras não excedam 
dez vezes o limite de exposição, deve-se utilizar uma máscara do tipo FFP2. 
Em caso de concentrações mais elevadas, ou quando o grau de concentração não for 
conhecido, entre em contacto com a sua empresa ou com o representante local da 
Thermal Ceramics. 
 
INFORMAÇÃO E TREINO DOS TRABALHADORES 
Os trabalhadores deverão estar bem formados e treinados na utilização de práticas de 
trabalho correctas e estar informados sobre as leis e regulamentos locais aplicáveis. 
 
CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS 
Consultar a legislação aplicável, local, nacional ou europeia, para as emissões de 
poeiras no ar, água e solo.  
Para os detritos, consultar o parágrafo 13.  
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  
 
ASPECTO   Fibra Branca   COEFICIENTE PARTIÇÃO N.A. 
 
PONTO DE EBULIÇÃO N.A.   ODOR            Nenhum 
 
PONTO DE CLARIDADE N.A.   PONTO FUSÃO         > 1400ºC 
 
AUTO INFLAMABILIDADE N.A.   INFLAMABILIDADE  N.A. 
 
PROPRIEDADES OXIDANTES N.A.  PERIGO EXPLOSÃO N.A. 
 
DENSIDADE RELATIVA  96-240 kg/m3  PRESSÃO VAPOR  N.A. 
 
SOLUBILIDADE         Ligeira   pH    N.A. 
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DIÂMETRO MÉDIO GEOMÉTRICO PONDERADO PELO COMPRIMENT O   > 1,5µm 
 
 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  
  
CONDIÇÕES OU MATERIAIS A EVITAR 
Nenhum 
 
PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO 
Quando as condições de utilização estiverem acima dos 900ºC durante períodos 
consideráveis, este material amorfo começa a transformar-se em misturas de fases 
cristalinas.  
Para mais informações, ver o parágrafo 16. 
 
FUMOS 
Durante o primeiro aquecimento, produtos da oxidação do ligante orgânico serão 
emitidos numa faixa de temperatura de 180°C a 600°C . Recomenda-se que a área 
seja ventilada até que os gases e fumos desapareceram. Evitar exposição a altas 
concentrações de gases ou vapores  
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
PROPRIEDADES IRRITANTES 
Quando testadas segundo métodos aprovados (Directiva 67/548/EEC, Anexo 5, 
Método B4), as fibras contidas neste material dão resultados negativos. Todas as 
fibras minerais feitas pelo homem, tal como algumas fibras naturais, podem causar 
irritação, provocando comichão ou, muito raramente, em pessoas mais sensíveis, uma 
ligeira inflamação. Ao contrário doutras reacções irritantes, esta não é resultado de 
alergia ou de lesões na pele provocadas por químicos, é apenas o fruto temporário de 
efeitos mecânicos. 
 
ESTUDOS COM ANIMAIS 
As fibras contidas nestes produtos foram concebidas para serem rapidamente 
eliminadas pelos tecidos pulmonares. Esta reduzida biopersistência  foi confirmada por 
numerosos estudos sobre as AES, estudos esses baseados no protocolo da UE, 
ECB/TM/27 (rev 7), e no método alemão especificado na TRGS 905 (1999). Quando 
inalado, mesmo em grandes quantidades, não se acumulam a um nível susceptível de 
causar efeitos biológicos adversos. Num estudo feito sobre os efeitos biológicos a 
longo prazo, os efeitos derivados da exposição ao produto, não são maiores que os 
observados com outras poeiras inertes. Os estudos subcrónicos realizados com as 
máximas doses possíveis não produziram mais que uma ligeira e passageira reacção 
inflamatória. Fibras com a mesma capacidade de persistência nos tecidos não 
produziram tumores quando injectados na cavidade peritoneal de ratos.  
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  
 
Estes produtos são materiais inertes, que mantém a estabilidade ao longo do tempo. 
Não são conhecidos nem esperados efeitos negativos sobre o meio ambiente. 
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  
   
Os desperdícios destes produtos podem ser eliminados em lixeiras licenciadas para o 
efeito.  
Para identificar o seu tipo de desperdício veja a lista Europeia (Decisão 
Nº2000/532/CE, assim mudada), e assegure-se que cumpre igualmente as regras 
nacionais e/ou regionais.  
 
A fim de prevenir qualquer eventual contaminação durante a utilização, deverão ser 
aplicadas recomendações específicas. 
 
A não ser que esteja molhado, este tipo de desperdício é normalmente pó, e por isso 
deve ser bem selado em contentores próprios devidamente etiquetados.  
 
Em algumas lixeiras autorizadas, os desperdícios de pó podem ser tratados de 
maneira diferente para evitar percas de tempo que visam obstar a que o vento possa 
ser um factor negativo. Veja as leis e regulamentos nacionais e/ou regionais, caso 
sejam aplicáveis. 
 
 
14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE  
 
De acordo com os regulamentos internacionais de transporte, este produto não é 
classificado como perigoso (ADR, RID, IATA, IMDG). 
Assegurar que o vento não condiciona o transporte.  
 
 
15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES  
 
DEFINIÇÃO DO TIPO DE FIBRAS, DEFINIDO PELA DIRECTIV A 67/548/CEE 
A definição resultante da Directiva 67/548/CEE sobre a classificação, a rotulagem e a 
embalagem de substâncias e preparações perigosas, foi modificada pela directiva 
97/69/EU, e pelos textos de transposição publicados pelos Estados membros. 
 
Segundo a Directiva 67/548/CEE, a fibra contida neste produto é uma lã mineral 
pertencente ao grupo das “fibras (de silicatos) vitrosas artificiais de orientação 
aleatória, com uma percentagem ponderada de óxidos alcalinos e óxidos alcalino-
terrosos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superior a 18% no peso” 
 
Pela directiva 67/548/CEE, todos os tipos de fibras (de silicato) vitrosas artificiais são 
classificadas como “irritantes”, apesar dos testes feitos ao produtos utilizando o 
método apropriado da UE (B4 do Anexo 5 da Directiva 67/548/CEE) não o 
considerarem como irritante. 
 
Segundo os critérios estabelecidos pela nota Q da Directiva 67/548/CEE, as fibras 
contidas nestes produtos não são consideradas substâncias cancerígenas em virtude 
da sua fraca biopersistência pulmonar, pelos métodos especificados na União 
Europeia e nas leis alemãs (Protocolo da UE ECB/TM/27 (rev 7) e método alemão 
especificado na TRGS 905 (1999)). 
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PROTECÇÃO DOS TRABALHADORES 
Deve estar em conformidade com as diversas directivas comunitárias e respectivas 
modificações feitas pelos Estados Membros: 
 

a) Directiva do Conselho 89/391/CEE, de 12 de Junho de 1989, a “introdução de 
medidas tendentes a encorajar a segurança e saúde dos trabalhadores no local 
de trabalho” (OJEC (Jornal Oficial da Comunidade Europeia) L 183 de 29 de 
Junho de 1989, p.1); 

b) Directiva do Conselho 98/24 CE, de 7 de Abril de 1998, sobre “a protecção dos 
trabalhadores face aos riscos relacionados com agentes químicos no local de 
trabalho” (OJEC L 131 de 5 de Maio de 1998, p. 11); 

 
As fibras contidas neste produto têm uma meia-vida de menos de 65 dias (Fibras 
WHO) por instilação intratraqueal e não caem na lista de produtos proibidos na 
Alemanha (GefStoff V apêndice IV nº 22). 
 
TRGS 905: 2.3 (4) Estes produtos podem soltar poeiras fibrosas aquando da sua 
manipulação e por isso têm que seguir as leis alemãs da Secção 1 do TRGS 521 
(poeiras fibrosas inorgânicas), parágrafos 4 e 5.  
 
 
OUTROS REGULAMENTOS POSSÍVEIS 
Compete aos Estados Membros transpor as directivas comunitárias para o seu direito 
nacional dentro dum prazo normalmente fixado pela Directiva. Os Estados Membros 
podem impor disposições mais restritivas. Por isso é sempre necessário reportar aos 
regulamentos nacionais dos Estados Membros. 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
  
REFERÊNCIAS ÚTEIS (as Directivas que são citadas devem ser consideradas nas 
versões modificadas) 

• Directiva do Conselho 89/391/CEE, de 12 de Junho de 1989, para “a 
introdução de medidas para encorajar as melhorias na segurança e na saúde 
dos trabalhadores no local de trabalho” (OJEC L 183 de 29 de Junho de 1989, 
p.1). 

• Directiva do Conselho 67/548/CEE, a “aproximação das leis, regulamentos e 
medidas administrativas relacionadas com a classificação, embalagem e 
rotulagem de substâncias perigosas, modificadas e adaptadas ao progresso 
técnico” (OJEC L 196 de 16 de Agosto de 1967, p.1 e suas modificações e 
adaptações ao progresso técnico). 

• Directiva do Conselho 97/69/UE, de 5 de Dezembro de 1997, adaptando o 
progresso técnico pela 23ª vez (Directiva do Conselho 67/548/CEE (OJEC L 
343 de 13 de Dezembro de 1997, p.19). 

• Directiva do Conselho 98/24/UE, de 7 de Abril de 1998, sobre “a protecção da 
segurança e saúde dos trabalhadores no que respeita a riscos relacionados 
com agentes químicos nos locais de trabalho” (OJEC L 131 de 5 de Maio de 
1998, p. 11). 

• TRGS 521: Faserstaube, Fevereiro 1999. 
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PRECAUÇÕES A TOMAR APÓS A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E A NTES DA SUA 
ELIMINAÇÃO 
Após produzidas, todas as fibras SCM são de natureza vítrea (amorfa), Com 
utilizações prolongadas a temperaturas elevadas (para cima de 900ºC) podem 
devitrificar.  
 
Esta ocorrência e a extensão da fase de formação dos cristais está dependente da 
duração e da temperatura da exposição, da química da fibra e/ou da presença de 
agentes. A presença de fases cristalinas apenas pode ser confirmada por análise 
laboratorial das fibras. 
 
O centro internacional de pesquisa sobre o cancro concluiu que “há provas suficientes 
no homem sobre os efeitos cancerígenos da sílica cristalina inalada sobre a forma de 
quartzo ou de cristobalite resultantes de procedimentos industriais, para classificar a 
sílica cristalina como agente cancerígeno para o homem (Grupo 1)...”. Durante este 
estudo o grupo de trabalho notou que “a possibilidade de cancro no homem não foi 
detectada em todas as circunstâncias industriais estudadas...”. 
 
Na maioria das jurisdições há limites específicos de exposição ocupacional para sílica 
cristalina (quartzo, cristobalite) que podem variar entre países e entre diferentes 
jurisdições. Verifique sempre quais os níveis de exposição aplicáveis às suas 
instalações e cumpra os regulamentos locais. 
 
Simulações de utilização realizadas com fibras SCM (até 8 semanas a 1000ºC) não se 
revelaram tóxicos para células “macrófogo”. 
 
Estes produtos podem produzir elevadas concentração de fibra quando, depois de 
utilizados se removem mecanicamente em operações de demolição. Essas poeiras 
podem conter sílica cristalina. A ECFIA recomenda: 

a) pôr em prática medidas que visem a redução de emissões de poeiras, e 
b) que o pessoal directamente implicado utilize um equipamento de protecção 

respiratório adequado, a fim de reduzir a exposição e de se conformar aos 
valores limites aplicáveis. 

 
 
Estes procedimentos irão assegurar o cumprimento das normas locais de padrões de 
exposição a cristais de sílica. E como as fibras devitrificadas que contém sílica 
misturada com amorfos e outras fases cristalinas são muito menos activas 
biologicamente que as poeiras de sílica cristalina, estas medidas irão garantir um 
elevado grau de protecção. 
 
PROGRAMA CARE (EXPOSIÇÃO CONTROLADA E REDUZIDA) 
A Associação Europeia da Indústria de Fibras Cerâmicas (ECFIA) levou a cabo um 
dispendioso programa de higiene industrial para as Lãs de Isolamento a Altas 
Temperaturas (HTIW). Os objectivos são dois: (1) verificar as concentrações de 
poeiras no local de trabalho, do ponto de vista do produtor e do utilizador e (2) 
documentar o fabrico e uso dos produtos HTIW do ponto de vista da higiene industrial 
a fim de estabelecer recomendações apropriadas à redução de exposições. Os 
resultados iniciais deste programa foram publicados (ver Maxim LD et al, referenciado 
acima). Se desejar participar no programa CARE, contacte a ECFIA ou o seu  
representante local da Thermal Ceramics. 
 
WEBSITES 
Para mais informações contactar: 
O site da Thermal Ceramics: www.thermalceramics.com 
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O site da ECFIA : www.ecfia.org 
O site da Deutsche KeramikFaser-Gesellschaft: www.dkfg.de 
 
 
NOTA 
A informação aqui apresentada foi baseada em dados considerados correctos à 
altura da elaboração desta Folha de Segurança. Esta  folha completa as notas 
técnicas relativas à utilização do produto, mas não  as substitui. E nenhuma 
responsabilidade poderá ser imputada ao vendedor po r qualquer tipo de prejuízo 
decorrente da incorrecta utilização do produto, do não cumprimento das 
práticas recomendadas, ou de acidentes resultantes da própria natureza do 
produto. Antes da utilização do produto, deverá con sultar a nota técnica 
correspondente e verificar que o uso que lhe vai da r corresponde ao uso 
recomendado.              
 
 


