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PRODUTOS TUBOLIT 
DATA: 02/2013 
Substitui versões anteriores                          Rev: 0

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOE EMPRESA 
   
 Nome comercial: Tubolit 

 
 Uso: Isolamento térmico e proteção de tubagens (sistemas de aquecimento, 

água sanitária quente e fria, esgotos e águas pulviais), depósitos, 
válvulas, etc.. 
 

 Fabricante: ARMACELL IBERIA, S.L. 
Poligono Ind. Riera d’Esclanyà, C/Can Magí 1 
17213- Esclanyà - Begur (GIRONA) 
Tel.  + 34 972613400 
Fax. + 34 972300608 
www.armacell.com 
 
Contato Departamento Qualidade e Meio Ambiente: 
Josep A. Sánchez 
Diretor de Qualidade 
Tel.: +34 972613446 
josep.sanchez@armacell.com

 
 Departamento Comunicação:

  

 
e-mail: info.pt@armacell.com  

 Informação em caso de 
emergência: 

Instituto Nacional de Emergências Médicas – Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV) - +351 213 508 100 (inem@inem.pt). 

 
  
2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
  
 Identificação de perigos: Nenhum. 
 

 
3. INFORMAÇÃO SOBRE OS ELEMENTOS CONSTITUINTES 
 
 Descrição: Espuma de polietileno (PEF). 
 
 
4. PRIMEIROS SOCORROS 
 
Depois de:  
 Inalação: Não aplicável. 
 Contacto com a pele: Não é necessária qualquer ação. 
 Contacto vias oculares: Não é necessária qualquer ação. 
 Ingestão Se possível, induzir o vómito. 

 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO 
 
 Medidas de extinção 

adequadas: 
 
Sem restrições. 

 Meios de extinção contra-
indicados: 

 
Não aplicáveis. 

 Equipamento de proteção 
especial: 

Devem ser utilizados equipamentos adequados para a proteção das vias 
respiratórias. Não respirar os gases provenientes da combustão. Emite 
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gases tóxicos em caso de incêndio: monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e outros subprodutos resultantes da combustão. 

 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL 
 
 Precauções individuais: Não são necessárias. 
 Precauções para proteção do 

meio ambiente: 
Não são necessárias. 

 Métodos de limpeza: Recolher o produto mecanicamente. 
 
 
7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 
 Conselho para uma 

manipulação segura: 
Não são necessários. 

 Conselhos para proteção em 
caso de fogo ou explosão: 

Não são necessários. 

 Requisitos para os armazéns 
e contentores: 

Não são necessários. 

 Detalhes para armazenagem: Não são necessários. 
 
 
8. MEDIDAS PARA CONTROLO DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL 
 
 Informação geral e medidas 

de higiene: 
Não são necessárias medidas especiais. 

 Proteção respiratória: Não necessária. 
 Proteção das mãos: Não necessária. 
 Proteção das vias oculares: Não necessária. 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO PRODUTO 
 
 Apresentação: Coquilhas e cintas (algumas versões disponíveis em autoadesivas), 

cintas e tiras autoadesivas. 
 Cor: Cinza ou azul.. 
 Odor: Neutro. 
 Temperatura do ponto de 

fusão: 
105 ºC a 115 ºC. 

 Temperatura do ponto de 
ebulição: 

Não aplicável. 

 Ponto de inflamação: >360 ºC. 
 Limite inferior de explosão: Não aplicável. 
 Limite superior de explosão: Não aplicável. 
 Densidade: 20 a 48 kg/m3 
 Solubilidade ou imiscibilidade 

em água (a 20 ºC): 
Insolúvel. 

 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
 Condições a evitar: Evitar o contacto com a chama direta. 
 Reações perigosas: Não se conhece nenhuma reação perigoso. 
 Subprodutos perigosos 

resultantes da decomposição: 
Sem decomposição sempre que usado de acordo com a especificação. 
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11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidade aguda 
Primeiras reações irritantes: 
 Contacto com a pele: } Quando usado corretamente, não são conhecidos efeitos tóxicos ou 

nocivos. 
 

 Contacto vias oculares 
 Sensibilidade: 

 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

 Informação ecológica 
adicional: 

O produto está classificado como não contaminante para a água. 

 
 

13. DISPOSIÇÕES PARA ELIMINAÇÃO 
 

 Resíduos: A eliminação deste produto como resíduo deverá ser realizada de acordo 
com as disposições locais, estatais ou federais aplicáveis. 

 Lista de Códigos de 
Resíduos: 

 
Segundo Código Europeu de Resíduos (CER) 

 Produto: Código Europeu de Resíduos:  07 02 13 (Resíduo plástico). 
 Embalagem: Código Europeu de Resíduos:  15 01 01 (Resíduo de papel) 

Por favor tenha em consideração que a classificação de resíduo destes 
produtos podem variar em função do tipo de aplicação. Considerar a 
Circular 2001/118/CE. 

 
 
14. INFORMAÇÃO RELATIVA A TRANSPORTE 
 
 Produto não perigoso definido pelos regulamentos de transporte 

(ARD/RID, IMDG-Código, ICAO-TI/IATA-DGR). 
 
     
15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 
 
 O produto não necessita de etiqueta de acordo com a norma REACH 

(EC) 1907/2006. 
 
 
16.  OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Os dados contidos nesta ficha informativa encontram-se atualizados e são suficientes segundo a legislação 
atual. Não obstante, não possuímos controlo sobre as condições de trabalho dos seus usuários. A presente 
informação descreve os requisitos de segurança dos nossos produtos, a qual não deve ser tomada como 
garantia das propriedades do mesmo. 
 
A informação presente nesta Ficha de Segurança foi redatada de acordo com o Regulamento (EU) nº 
453/2010 da comissão de 20 de Maio de 2010 o qual modifica o Regulamento (CE) nº 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e da Comissão de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registro, avaliação, autorização 
e restrição de Substâncias e Preparações Químicas, modificando-se a Diretiva 1999/45/CE, revogando a 
Diretiva 76/769/CEE da Comissão e as Diretivas 91/155/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. 
        


