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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

 Glasroc® X 

 

O Regulamento Europeu sobre Produtos Químicos n ° 1907/2006 (REACH), em vigor desde 1 de junho de 
2007, exige que as Fichas de Dados de Segurança (FDS) sejam elaboradas apenas para substâncias e 
misturas classificadas como perigosas. 
As placas Glasroc® X, de acordo com o Regulamento REACH, são configurados como “artigos”; para este 
tipo de produto o único requisito é fornecer ao cliente informações sobre a possível presença de substâncias 
com alto grau de perigo (substâncias SVHC, Substâncias de Preocupação Muito Alta), portanto, as Fichas de 
Dados de Segurança em 16 pontos e em conformidade com o prescrito pelo Reg. 453/2010 não é legalmente 
exigido; além disso, nem todos os pontos do documento exigidos para substâncias e misturas são aplicáveis 
aos artigos. 
A fim de cumprir os requisitos regulamentares e fornecer aos seus clientes informações adequadas para 
garantir um manuseamento e utilização seguros, a Saint Gobain PPC Italia S.p.A. fornece esta Folha de 
Informações de Segurança, usando o diagrama de dezesseis pontos e deixando as seções não aplicáveis 
em branco. 

1. Identificação do produto e da empresa 

Nome do Produto  Glasroc® X 
 Placas de gesso reforçadas com tecido para utilização na construção 
 
Empresa   Saint-Gobain Italia S.p.A. 

Via Ettore Romagnoli, 6  - 20146  Milano 
 Tel +39 02 611151 
 e-mail: sdsPPC@saint-gobain.com   
 

2. Identificação de perigos 

O produto não apresenta perigos específicos, mas a poeira gerada durante a instalação do produto, em 
particular das operações de corte ou lixamento, pode gerar desconforto ou efeitos locais reversíveis de 
irritação aos olhos (em caso de projeção), ao sistema respiratório ou para a pele, principalmente devido a 
efeitos mecânicos. 
Informação nos termos do Regulamento 528/2012 / CE (BPR), Art. 58: A placa Glasroc X é um "artigo tratado" 
que incorpora um biocida com propriedades fungicidas para prevenir a sua degradação por microrganismos 
(princípio ativo: Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio (piritiona-sódio)): evitar a formação de poeira e contato 
com os olhos e siga as instruções de manuseio e instalação; não permitir que nenhum resíduo entre em 
esgotos, cursos de água ou solos. 
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3. Composição / informação sobre os componentes 

Produto que consiste em: 
 

Sulfato de cálcio, gesso - todos os graus de hidratação, CaSO4 x nH2O (n = 0, 1/2, 2) > 90% 
CAS: 7778-18-9, REACH Reg. Nº 01-2119444918-26-xxxx 
Classificação de acordo com o Reg. (CE) N ° 1272/2008 (CLP): não classificado 
encerrado entre duas folhas de papel; o gesso também é misturado com fibras de vidro e outros aditivos 
em quantidades <1%. Os constituintes naturais podem conter quantidades mínimas de argilas e quartzo. 

 

Também contém: 
Óxido de piridina-2-tiol, sal de sódio (piritiona-sódio), biocida com propriedades fungicida < 0.05% 
CAS 3811-73-2 
Classificação de acordo com o Reg. (CE) N ° 1272/2008 (CLP): 
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic 
Acute1, H400; Aquatic Chronic1, H410. 
Veja a seção 16 para descrições completas. 
 

O produto não contém substâncias SVHC (Informação conforme Reg. 1907/2006 - REACH, Art. 33). 

4. Medidas de primeiros socorros 

Contato com os olhos No caso de contato com os olhos, não esfregar, enxaguar imediata e 
abundantemente e por muito tempo com água e consultar um médico se a 
irritação persistir. 

Contato com a pele  Lave a área afetada com água e sabão, sem esfregar.  
Inalação Em caso de exposição a alta concentração de poeira, vá para um ambiente 

não poluído. 
Ingestão Em caso de ingestão, enxágue a cavidade oral com bastante água e consulte 

um médico se a irritação persistir. 
Se reações adversas ou desconforto contínuo surgirem de qualquer uma das exposições acima, consulte um 
médico 

5. Medidas de combate a incêndios 

Produto não combustível, mas as embalagens podem queimar. Todos os meios de extinção são adequados, 
observando os procedimentos normais de combate a incêndio. Meios de extinção que não devem ser usados 
por razões de segurança: nenhum. 

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Precauções individuais Evitar a formação de poeira, se necessário, providenciar meios de proteção 
individual. Veja o cap. 8 

Precauções ambientais Recolher o pó com aspiração a seco, evitando que entre nos circuitos de 
águas residuais ou corpos de água de superfície. 

Métodos de limpeza Aspiração a seco com tratamento de ciclo fechado dos pós recuperados.. 

7. Manuseamento e armazenagem 

Manuseamento Evitar a dispersão de poeira ao cortar ou lixar o produto. Mantenha o ambiente 
ventilado. Evite o contato com os olhos e a inalação do pó. Use as técnicas corretas 
para movimentação manual, em relação ao tamanho e peso. 

Stoccaggio Conservar em local fresco e seco, sobre superfície firme e estável. 



 

8. Controlo da exposição / proteção individual 

Recomenda-se que os operadores estejam equipados com equipamentos de proteção, tais como: 
olhos  Óculos de proteção (UNI EN 166) ao cortar, lixar ou carregar sobre a cabeça. 
mãos  Luvas para evitar contato prolongado ou repetido. 
pele  Roupa de trabalho (macacão). 
aparelho respiratório  Máscaras de poeira (UNI EN 149) se a concentração de poeira no ar for 

excessiva e criar perturbação. 
Nota: as fibras de vidro usadas nesses produtos não são respiráveis, pois têm um diâmetro> 10 mícrons 
(maior que os 3 mícrons definidos pelo organismo mundial de saúde para filamentos respiráveis). Portanto, 
eles não são perigosos para a saúde, uma vez que qualquer irritação que possam causar é apenas mecânica 

9. Propriedades físico-químicas 

Placas planas sólidas, com bordos retos ou finos e, possivelmente, de vários comprimentos e espessuras 

10. Estabilidade e reatividade 

Estabilidade A conformidade com os métodos de armazenamento 
mencionados no Capítulo 7 garante uma boa estabilidade. 

Condições a evitar  Não deixe os painéis em contato com água e humidade. 
Materiais a evitar  Não há restrições conhecidas com relação a materiais 

incompatíveis. 
Produtos de decomposição perigosos Nenhum. 

11. Informação Toxicológica 

Em comparação com os materiais usados, nenhum efeito toxicológico agudo ou crônico é conhecido. São 
possíveis efeitos locais reversíveis ou incômodos devido à poeira gerada durante a montagem. 

12. Informação ecológica 

O produto contém um produto biocida com propriedades fungicidas em caso de exposição à água, o 
ingrediente ativo pode dissolver-se do material e lixiviar, dispersando-se no meio ambiente, danificando-o. 
Veja as Seções 2 e 3. 

13. Considerações relativas à eliminação 

Recicle os resíduos sempre que possível. 
Eliminar de acordo com a legislação em vigor. 
Se não estiver contaminado, pode ser eliminado como CER 17 08 02 "materiais de construção à base de 
gesso não mencionados em 17 08 01 *". 
A escolha do código CER correto é de responsabilidade do eliminador, com base no uso que foi feito do 
produto. O produto não se enquadra em nenhuma classe de perigo para o transporte de mercadorias 
perigosas. 

14. Informação sobre regulamentação 

Legislação de referência: 
Reg. 1907/2006 / EC - REACH referente ao registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos 
Reg. 1272/2008 / CE - CLP (GHS) relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas 
Reg. (EU) 528/2012 - BPR relativo à disponibilização no mercado e uso de biocidas 
 



 

15. Outras informações 

Os dados e informações contidos neste documento são frutos do conhecimento disponível na data da 
publicação. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade por danos a pessoas ou propriedade que 
possam derivar do uso impróprio do conhecimento contido neste documento. 
O documento não substitui, mas integra, os textos e normas que regem a atividade do usuário. 
O usuário é totalmente responsável pelos cuidados que forem necessários ao uso que fará do produto. 
 
Etiqueta BPR: 
Informação de acordo com o Regulamento 528/2012 / CE (BPR), Art. 58: A placa Glasroc X é um "artigo 
tratado" que incorpora um biocida (fungicida) para prevenir a degradação microbiana. Principio activo: Óxido 
de piridina-2-tiol, sal de sódio (piritiona-sódio) (CAS 3811-73-2). Evitar a formação de pó e o contacto ocular. 
Respeitar as instruções de utilização. Não abandonar no ambiente. 
 
Abreviaturas: 
Acute Tox.4: toxicidade aguda, categoria 4. 
H302 Nocivo por ingestão. 
Acute Tox.3: toxicidade aguda, categoria 3 
H311 Tóxico em contacto com a pele. 
Acute Tox.4: toxicidade aguda, categoria 4 
H332 Nocivo por inalação. 
Skin Irrit.2: Irritação cutânea, categoria 2, 
H315 Provoca irritação cutânea. 
Eye Irrit.2: Irritação ocular, categoria 2 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
Aquatic Acute1: toxicidade aquática aguda categoria 1 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Aquatic Chronic1: toxicidade aquática crónica categoria 1  
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


