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

 

1.1 Nome comercial: GC MASSA DE JUNTAS 24H 

1.2 Utilização: Execução de juntas de todo o tipo de placas de gesso cartonado. 

1.3 Apresentação: Sacos de papel “kraft” de 20 kg e 5 kg. 

1.4  Produtor / Fornecedor: SIVAL – Gessos Especiais, Lda. 
    Sede: Rua Rodrigues Cordeiro, 34 
     2400-216 Leiria 
     Tel. 244 815 054   Fax 244 815 063 
    Fábrica:  Rua Emídio Oliveira Faria 
     2425-879 Souto da Carpalhosa 

  Tel. 244 619 170   Fax 244 614 690 
  Telefone em caso de emergência - 112 

 
2. Identificação dos perigos 

 
Não aplicável. Até à data não são conhecidos riscos específicos associados ao seu manuseamento. 
Por favor siga as informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança. 

 
3. Composição/informação sobre os componentes 
 
3.1 Caracterização química 

 Descrição: Massa à base de cargas minerais e resina sintética. 

3.2  Impurezas perigosas: Não são conhecidas. 

3.3 Informações adicionais: VLE-MP de partículas no ar – 10 mg/m
3
 (Norma NP 1796:2004) 

Este produto não necessita ser rotulado de acordo com as directivas comunitárias e a 

regulamentação de substâncias perigosas. 

 
4. Primeiros socorros 
 
4.1 Inalação: Fornecer ar fresco. Em caso de mal-estar, consultar um médico 

4.2 Contacto com os olhos: Lavar abundantemente com água, com as pálpebras abertas. Em caso 
de irritação, consultar um médico. 

4.3 Contacto com a pele: Lavar com água e sabão. Normalmente o produto não irrita a pele. 

4.4 Ingestão: Lavar a boca e beber muita água, pois existe o risco de solidificação. Não provocar 
vómitos. Consultar um médico 

4.5 Informações a fornecer a um médico: Não são conhecidas reacções alérgicas. O produto reage 
com a água. 

 
5. Medidas de combate a incêndios 
 
5.1 Meios de extinção adequados: Qualquer meio de combate às chamas. 

5.2 Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: Nenhum. 

5.3 Perigos especiais resultantes da exposição à própria preparação, aos produtos de 

combustão ou aos gases produzidos: Acima de 700ºC, pode haver decomposição do produto, 
com libertação de SO3, CO2 e vapores irritantes. 

5.4 Equipamento especial de protecção para o combate a incêndios: Nenhum. 

5.5 Informação adicional: Produto não combustível. Escolher os meios de combate a incêndios 
adequados às substâncias que o rodeiam. Solidifica com água. 

 
6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

6.1 Precauções individuais: Evitar a formação de poeiras.  

6.2 Precauções ambientais: Não deixar chegar à canalização, aos cursos de água e às águas 
subterrâneas. 

6.3 Métodos de recolha/limpeza: De preferência, recolher seco. Com água, forma revestimento muito 
escorregadio. 
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7. Manuseamento e armazenagem 

 

7.1 Manuseamento: Não é necessário adoptar medidas especiais de protecção, se manuseado 
correctamente. Evitar a inalação e o contacto com os olhos. 

7.2 Armazenagem:  

Requisitos a observar na concepção dos espaços e/ou recipientes de armazenagem: 
Armazenar apenas nas embalagens originais fechadas, em local seco e bem ventilado. 
Informações adicionais: 
Proteger da humidade do ar e da água. Temperatura recomendada de armazenagem: 5-30ºC. 

 
8. Controlo da exposição/protecção individual 

 

8.1 Valores limite de exposição: Máximo de 10 mg/m
3
 de fracção inalável no local de trabalho. 

8.2 Controlo da exposição: Ver ponto 7. Não são necessárias medidas adicionais. 

8.3 Medidas gerais de protecção e higiene: Afastar alimentos, bebidas e alimentos para animais. 
Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho. Não comer, nem beber durante o 
trabalho. Tirar a roupa suja com o produto. 

8.4 Protecção respiratória: Não é necessária para o manuseamento do produto amassado com água. 
No caso de forte concentração de poeiras, usar filtros respiratórios do tipo FFP2. 

8.5 Protecção das mãos, olhos, pele e corpo: 
 Adoptar medidas gerais de protecção e higiene. Ver ponto 4. 
8.6 Controlo da exposição ambiental: Não é necessário. 

 
9.1 Propriedades físicas e químicas  
 
 Estado físico: Sólido ( pó ). 

 Cor: Bege claro. 

 Odor: Ligeiro, a baunilha. 

 pH na forma em que é colocado no mercado: Não aplicável. 

 pH em solução aquosa a 20ºC: Aprox. 8. 

 Mudança de estado físico: Não aplicável. 

 Inflamabilidade: Não aplicável (produto não inflamável). 

 Limites de explosividade: Não aplicável.  

 Propriedades comburentes: Não aplicável. 

 Pressão de vapor: Negligenciável. 

 Densidade aparente do produto em pó: Aprox. 0,56 - 0,66 kg/l.  

 Solubilidade em água a 20ºC: pouco solúvel. 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
10.1 Condições a evitar: Não se conhecem reacções perigosas. 

10.2 Materiais a evitar: Não se conhece nenhum. 

10.3 Produtos de decomposição perigosos: Não há decomposição térmica em caso de uso correcto. 
Ver ponto 5. 

 
11. Informação toxicológica 

 

11.1 Testes de toxicidade: 

 Toxicidade oral aguda - Não tóxico. 

 Efeitos irritantes/corrosivos - Não irritante. 

11.2 Experiências científicas realizadas: 

 Observações relevantes para a classificação/outras observações - Nenhumas. 

 
12. Informação ecológica 
  

O produto é dificilmente biodegradável. Até à data não se conhecem efeitos eco-tóxicos nocivos 
causados por este produto; apenas se informa que contém substâncias que originam forte 
turvação das águas. Não deixar chegar à canalização, lençóis freáticos ou cursos de água.  
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13. Questões relativas à eliminação 

 

13.1 Produto: Pode ser reutilizado sem qualquer tratamento, desde que não tenha sido contaminado. 

13.2 Resíduos: 

 Reciclagem – Não necessita monitorização. 

Eliminação – Aplica-se a legislação em vigor. A deposição comum em aterro pode originar a 
produção de sulfureto de hidrogénio (ácido sulfídrico). 

 
 Lista da proposta de códigos de resíduos/designação de resíduos, de acordo com a EWC: 
 

 Código nº  Explicação (Portaria nº 209/2004 de 3 de Março de 2004) 
 10 13 06  Partículas e poeiras (excepto 10 13 12 e 10 13 13) 
 17 08 02  Materiais de Construção à base de gesso, não abrangidos em 17 08 01 
 
13.3 Embalagens usadas: 

Podem ser recicladas, desde que previamente esvaziadas e bem sacudidas. 

 
14. Informações relativas ao transporte 
 

Classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e 
internacionais das diferentes modalidades de transporte. 
Evitar o contacto com humidade, durante o transporte do produto. 

 
15. Informação sobre regulamentação 
 
15.1 Rotulagem: Não obrigatória. 

15.2 Regulamentação nacional: Portaria nº 732-A/96, Dec.-Lei nº 290/2001, Dec.-Lei nº82/2003.  

 
16. Outras informações 
 
16.1 Frases R relevantes: Nenhuma. 
 

Este documento trata-se da primeira versão da FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA da GC 
MASSA DE JUNTAS 24H. 
 
As indicações nele contidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos. Destinam-se 
apenas à descrição dos requisitos de segurança dos produtos a que se referem e não devem, 
portanto, ser interpretadas como uma garantia de qualidade ou de qualquer propriedade 
específica dos mesmos. 


