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1. - Identificação do produto e da empresa.
Nome do produto: COLA BRANCA
Código interno de identificação do produto: COLA BRANCA
Nome da empresa: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.
Rodovia Prefeito Fábio Talarico, km 36 - CEP 14405-901 - Franca/SP - Brasil
Telefone da empresa: (16) 3111-1600
Telefone para emergência: ABIQUIM: DDG 0800 118270
Fax: (11) 2148-4760
E-mail: decon@abiquim.org.br
2 . - Composição e informações sobre os ingredientes
Componentes:
Dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA).
Substâncias perigosas: Não aplicável.
3 . - Identificação dos perigos
Não aplicável.
4. - Medidas de primeiros socorros
Contato com a pele: Lavar com água e sabão.
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.
Em caso de irritação, levar ao médico.
Inalação: Não aplicável.
Ingestão: Não dê nada para comer ou beber. Não provocar vômito.
Pedir ajuda médica imediata.
5 . - Medidas de combate a incêndio
Meios adequados de extinção: Extintores de pó químico, CO2 e água.
Riscos de exposição: Não aplicável.
Equipamento de proteção: Em caso de incêndio, proteger com máscara individual.
6 . - Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Relativo à pessoas: Evitar contato com a pele e olhos.
Relativo ao meio ambiente: Impedir a contaminação do solo, água e mananciais.
Procedimento de limpeza: Remover com material absorvente inerte (serragem, areia, etc.) e
depositar
em vasilhames isolados e fechados. Comunicar o Corpo de Bombeiros.
7 . - Manuseio e armazenamento
Manipulação: Trabalhar com o produto em ambiente ventilado.
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Armazenamento: Armazenar em embalagens bem fechadas, evitar temperaturas acima de 50 ºC e
abaixo de 5 ºC.
8 . - Controle de exposição e proteção individual
Medidas técnicas de proteção
Componentes com valores Limites de Exposição:
Não aplicável.
Equipamento de proteção individual.
Durante o manuseio do produto, recomendamos o uso de óculos de proteção e mascara.
9 . - Propriedades Físico-químicas
Aspecto
Cor
Odor
Temperatura de ebulição
Temperatura de auto-ignição
Ponto de fulgor
Solubilidade em água

líquido
branca
característico
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
total

10 . - Estabilidade e reatividade
Decomposição térmica:
Não é conhecido, se usado adequadamente.
Condições a evitar:
Evitar temperaturas elevadas e muito baixas para correto armazenamento.
Materiais a evitar:
Agentes de caráter alcalinos.
Produtos de decomposição perigosos:
Nenhum.
11 . - Informações Toxicológicas
Informações gerais:
Evitar o contato com os olhos porque pode produzir irritação.
Evitar o contato com a pele.
Evitar a inalação.
12 . - Informações Ecológicas
Instruções gerais;
Evitar a contaminação do solo, águas e mananciais.
13. - Considerações sobre Tratamento e Disposição
Não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico, na forma liquida.
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Não deve ser jogado em esgotos.
14 . - Informações sobre Transporte
. Regulamentações nacionais e internacionais: produto não classificado pela ONU e sem classificado
de risco.

15 . - Regulamentações
Identificação na embalagem.
Símbolos: Não aplicável
Frases de orientação ao usuário.
Produto com destinação única e exclusiva para colagens.
Frases de segurança.
Manter fora do alcance de crianças.
16 . - Outras Informações
Produto com destinação única e exclusiva para colagens
Esta informação está baseada em nosso presente conhecimento. Entretanto, não constitui uma garantia
para qualquer característica específica do produto e não estabelece nenhuma relação contratual válida
legalmente.
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