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Loctite 495 
 
 

 

 
 

1.  Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa 
 

Nome comercial:  
Loctite 495 

 
Aplicação prevista: 

Cianacrilato  
 

Nome da firma:  
Henkel KGaA 
Standort Heidelberg 
69112 Heidelberg 

 
DE  

 
Tel.:  +49 (6221) 7040 
Fax N.º:  +49 (6221) 705242 

 
Responsável pela ficha de dados de segurança:  

ua-productsafety.es@es.henkel.com   
 
 

Informações no caso de emergência:  
+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444   
 

2.  Possíveis perigos a partir do produto 
 

R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
 

 
3.  Composição / especificações sobre os componentes 

 
Caracterização química geral:  

Adesivo de cianoacrilato 
 

Declaração dos componentes acordo com 1907/2006/CEC:  
 

Componentes nocivos 
N.º CAS 

EINECS 
ELINCS 

Conteúdo Classificação 

Etilcianoacrilato 
7085-85-0 

230-391-5 >  80 - <= 100  % Xi - Irritante;  R36/37/38 

 
Para o texto completo das frases-R indicadas por códigos ver secção 16 "Outras Informações". 

 
Para substâncias sem calssificaçâo podem existir limites de exposiçâo nos lugares de trabalho. 

 
 

4.  Medidas de primeiros socorros 
 

 

Inalação: 

Ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um medico.  
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Contacto com a pele: 

Não separer a pele ligada. Pode ser descolada suavemente usando um objecto rombo como uma colher, de preferência depois 
da pele ter estado mergulhada em água com sabão.  
Os cianoacrilatos libertam calor ao solidificar. Em ocasióes raras, uma gota de tamanho grande poderá gerar calor suficiente 
para produzir uma queimadura.  
Depois de eliminar o adesivo da pele, tratar as queimaduras da forma habitual.  
Se acidentalmente se colarem os lábios, aplicar água morna e humedecer pressionando ao máximo com a saliva desde o 
interior da boca.  
Pelar ou deslizar os lábios para os separar. Náo tentar separar os lábios puxando-os.  

 
 

Contacto com os olhos: 

Se os olhos estiverem pegados, descolar as pestanas com água morna cobrindo-os com um pacho quente.  
O cianoacrilato irá unir a proteína dos olhos causando um efeito lacrimogénio que ajuda a despegar o adesivo.  
Manter o olho tapado até que se descole por completo. Normalmente transcurridos de 1 a 3 dias.  
Não obrigar a abrir os olhos.  Deve procurar sempre o parecer de um médico no caso de partículas de cianoacrilato estarem 
retidas por trás das pálpebras, causando uma lesão por abrasão.  

 
 

Ingestão: 
Assegurar-se que as vias respiratórias não estão obstruidas. O produto irá polimerisar-se imediatamente na boca tornando-o 
quase impossível de engolir. A saliva irá separar lentamente o produto solidificado da boca (várias horas).  
 

5.  Medidas de combate ao incêndio 
 

 

Produtos adequados para extinção de incêndios: 

espuma, pós de extinção, dióxido de carbono 
Água em spray 

 
 
 

Equipamento de protecção especial para extinção de incêndios: 
Os bombeiros devem utilizar aparelho respiratório próprio. 

 
 

Produtos de combustão ou gases formados: 
Óxidos de carbono, óxidos de azoto, vapores orgânicos irritantes. 

 
 

 

6.  Medidas a serem tomadas no caso de libertação involuntária do produto 
 

 

Medidas de protecção pessoal:  
Assegurar uma ventilação adequada.  

 
 

Medidas de protecção do ambiente:  
Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.  

 
 

Procedimento na limpeza e no carregamento:  
Não utilize panos para ensopar. Imersa com água para completar apolimerização e raspe do chão. O material endurecido pode 
ser eliminadocomo resíduos não perigosos.  

 
 
 

 

7.  Manuseio e armazenamento 
 

Manuseio:  
Recomenda-se ventilação (baixo nível) ao usar grandes quantidades ouquando os odores se tornem notados (O limiar do odor 
é aprox1-2ppm)  
Recomenda-se o uso de equipamento de vasão para minimisar o risco de contacto com a pele ou com os olhos.  

 
 

Armazenamento:  
Armazenar as embalagens originais a uma temperatura entre 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).  
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8.  Limite de exposição ao produto e equipamento de protecção pessoal 

 
 

Componentes, cujos valores limites devem ser controlados nos postos de trabalho:  
Válido para  

PT 
Base  

 
 
Componente  Ppm  mg/m3 Tipo  Categoria  Observações  

CIANOACRILATO DE ETILO 
7085-85-0 

0,2  Média de tempo de 
influência. 

 PT VLE  

    Listado. PT VLE  
       

 
 

Protecção respiratória:  
Assegurar uma ventilação adequada.  

 
 

Protecção das mãos:  
Recomenda-se o uso de luvas resistentes a produtos quimicos,de nitrilo  
São recomendadas luvas de polietileno ou polipropileno quando são usadas grandes quantidades.  
Náo utilizar luvas de PVC, borracha ou nylon.  
Ter em conta que, na prática,a vida util das luvas resistentes aosprodutos quimicos pode ver-se reduzida consideravelmente 
como resultadoda influencia de muitos factores(ex. a temperatura).Os riscos que podemocorrer devem ser avaliados pelo 
usuário final.Substituir as luvas sese observam sinais de desgaste ou ruptura.  

 
 

Protecção dos olhos:  
Usar óculos de protecção com armação.  

 
 
 
 

Medidas gerais de protecção e de higiene:  
Devem ser observadas as regras práticas de boa higiene industrial  

 
 
 
 
 

 

9.  Propriedades físicas e químicas 
 

Características gerais:  
Aspecto   líquido 

Incolor até 
amarelado 

 

Cheiro:  irritante  
 
 

Propriedades físicas e químicas:  
 Ponto de ebulição  > 149 °C (> 300.2 °F) 
 Ponto de inflamação  80 - 93,4 °C (176 - 200.1 °F) 
 Pressão do vapor 

(25,0 °C (77 °F)) 
 < 0,3000000 mbar 

 Densidade 
(23,9 °C (75 °F)) 

 1,1000 g/cm3 

 Solubilidade qualitativa 
(Solv.: água) 

 Polimeriza ao contacto com água.  

 Solubilidade qualitativa 
(Solv.: Acetona) 

 Misturável  

 Concentraçáo de COV 
(EC) 

 < 3,00 % (Tal e como se define na Directiva da Comissao 
2004/42/EC) 

 

10.  Estabilidade e reactivação 
 

Condições a serem evitadas: 
Estável em condições normais de conservação e de utilização. 

 
Substâncias a serem evitadas:  

Ocorrerá rápida polimerização exotérmica na presença de água, aminas, bases e álcoois. 
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11.  Especificações toxicológicas 

 
 
 
 
 

Aguda toxicidade oral:  
Cianoacrilatos são considerados como tendo uma toxicidade relativamentebaixa.   DL50 oral aguda é de >5000mg/kg 
(ratazana).  É quase impossívelengolir o produto visto que o mesmo se polimerisa na boca.  

 
 

Aguda toxicidade inalativa:  

Irritante para as vias respiratórias.  
A exposição prolongada a concentrações elevadas de vapores pode levar a efeitos crónicos em indivíduos sensíveis  
Numa atmosfera seca com <50% de humidade relativa os vapores podem irritar os olhos e o sistema respiratório.  

 
 
 

Irritação da pele:  
Irritante para a pele  
Liga a pele em segundos.   Considerado como sendo de baixa toxicidade; DL50 dérmica aguda (coelho) >2000mg/kg.  
Ao polimerizar na superficie da pele, náo se considera possivel uma reacçáo alérgica.  

 
 

Irritação nos olhos:  
Irritante para os olhos.  
O produto líquido irá colar as pálperas.  Numa atmosfera seca (Humidaderelativa<50%) os vapores podem causar irritação e 
um efeitolacrimogénio.  

 
 
 
 

 

12.  Especificações ecológicas 
 

Mobilidade: 
Os adesivos curados são imóveis.  

 
Especificações ecológicas gerais: 

As necessidades biológicas e químicas em termos de oxigénio (BOD e COD) são insignificantes.  
Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.  
 

13.  Anotações sobre a eliminação 
 

Eliminação do produto: 

Polimerize adicionando água (10:1) lentamente. Elimine como sendo umquímico sólido não tóxico insolúvel em água num 
aterro autorizado ouincinere em condições controladas.  
Inutilize em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis a nível local e nacional.  
A contribuiçao a desperdicios deste produto é muito insignificante em comparaçáo ao material com o qual se utiliza  

 
 

Código de desperdícios (lixo)(EWC ):  
08 04 09 Resíduos de adesivos e vedantes contendo solventes orgânicos e outras substâncias perigosas  

 
 
 

Eliminação de embalagens contaminadas: 
Depois de usar, os tubos, caixas e embalagens contendo residuos deproduto deveráo eliminar-se como desperdícios 
químicamentecontaminados"em lixeira legal autorizada ou incinerados".  
Destruir as embalagens de acordo com as prescrições legais.  

 
 

 

14.  Especificações relativas ao transporte 
 

Transporte rodoviário ADR: 
Nao e uma substancia perigosa 
 

 
Transporte ferroviário RID:  
Nao e uma substancia perigosa 
 

 
Transporte fluvial ADN: 
Nao e uma substancia perigosa 
 

 
Transporte marítimo IMDG: 
Nao e uma substancia perigosa 
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Transporte aéreo IATA: 
 
Classe:  9 
Grupo de embalagem:   
Packaging-Instruction (passenger)  906  
Packaging-Instruction (cargo)  906  
N.º UN.:  3334 
Etiqueta:  9  
Nome adequado para o transporte:  Aviation regulated liquid n.o.s. (Cyanoacrylate ester) 

 
 

15.  Instruções - Classificação e caracterização 
 

Símbolos de perigo: 
 
Xi - Irritante           
 

  

         

 
 
 
 

Frases R: 
R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  

 
 

Frases S: 
S23 Não respirar os vapores.  
S24/25 Evitar o contacto com a pele e os olhos.  
S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.  

 
 

 
 

Anotações suplementares:  
Cianoacrilatos. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora do alcance das crianças.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

16.  Outras especificações 
 

Texto integral das frases-R, que foram citadas como abreviaturas nesta ficha de segurança. A identificação do produto esta 
mencionada no Capitulo 15. 

R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
 

 

Outras informações:  
Esta informação está baseada no estado actual dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que é fornecido. 
Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer 
propriedade ou caracteristica particular.  
Esta folha de segurança está compilada de acordo com a Directiva do Conselho 67/548/CEE e suas posteriores emendas,e 
segundo a Directiva da Comissao 1999/45/CE.  
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