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1.  IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E EMPRESAS 

 
1.1 Identificação do Produto 

 

Nome comercial: SECOLITE® Pacas de cimento. 

   

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância e utilizações 

desaconselhadas 

 

Placas reforçadas em fibra de vidro para a utilização como divisória e revestimento 

em interior e exterior, paredes, tetos e fachadas.   

  

1.3 Identificação da Empresa  

 

Placacem Lda. 

Morada: Zona Industrial de Vagos, Lotes 50 e 52, 3840-385 Vagos (Aveiro) 

Portugal 

Telefone de emergência: +351 234 109 346 

E-mail: geral@secolite.eu 

 
 
2.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
2.1 Classificação do Produto 
 
 O produto não é classificado como perigoso para o ser humano ou para o ambiente. 
 
2.2 Outros Perigos 
 

A utilização de ferramentas elétricas para cortar, lixar ou perfurar o produto pode 
produzir poeiras irritantes para os olhos e/ou vias respiratórios. A ventilação deve 
ser utilizada quando a utilização de ferramentas elétricas. 

 
 
 



DOC 05.01-15 PT   REV.00 

 
 
 
FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO Fevereiro 2021 

 
 

2/6 

 

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE COMPONENTES 

 
3.1 Composição 
 

As placas de cimento SECOLITE® são feitas de cimento portland e aluminoso, 
agregados inorgânicos e reforçadas com fibra de vidro, não são consideradas 
perigosas. 

 
4. PRIMEIROS SOCORROS   

 

4.1 Indicações Gerais 

Não são necessárias medidas especiais. Consulte com um médico se ocorrer 

desconforto devido ao contacto com o produto. 

4.2 Inalação 

  Situar ao acidentado ao ar livre. Procurar assistência médica, se necessário.  

4.3      Contacto com a Pele 

           Tirar qualquer roupa contaminada. Lave a área afetada com água e sabão. 

4.4      Contacto com olhos 

           Lave abundantemente os olhos com água e procure conselhos médicos. 

4.5      Ingestão 

           Não induza vómitos. Procure assistência médica imediatamente. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 
5.1 Meios de extinção adequados 
 

O produto não é inflamável ou combustível. 
 
5.2 Meios de extinção inadequados 
 

O produto não é inflamável ou combustível. 
 
5.3 Riscos Especiais decorrentes do Produto 
 

Não se espera perigo. 
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5.4 Conselhos para Bombeiros 
 

Adaptar o equipamento às condições necessárias. 

 
6. MEDIDAS DE LIBERTAÇÃO ACIDENTALMEDIDAS  

 
6.1 Precauções Individuais 

 

Ventilar suficientemente se estiver presente pó do produto. 

 

6.2 Precauções Ambientais 

 

Mantenha o produto afastado das águas subterrâneas, das águas superficiais e dos 

efluentes. 

 

6.3 Métodos e Materiais para Contenção e Limpeza 

 

 Varrer e eliminar de acordo com os regulamentos locais.  

 
7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

 

Evite a produção de pó. Utilize luvas e vestuário de proteção, se necessário. 

 

7.2 Condições de armazenagem seguro 

 

  O produto deve ser armazenado numa área seca. Mantenha-se afastado dos ácidos. 

 

8.  CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 

 
8.1 Limites de exposição 

 

Limite a pele, os olhos e a exposição respiratória ao pó. 
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8.2 Controlos de Exposição 

 

• Proteção respiratória: Utilize uma máscara contra o pó ao manusear e manipular o 

produto. Se for produzido pó excessivo, utilize uma ventilação adequada. 

 

• Proteção manual: Use luvas de proteção ao manusear o produto. 

 

• Proteção ocular: Use óculos de segurança se estiver numa situação onda haja 

geração de poeira. 

 

• Proteção da Pele: Use vestuário de proteção para evitar o contacto direto com a 

pele. Se o contacto for esperado, a pele deve ser tratada com um creme protetor. 

 

• Precauções Gerais: Lave as mãos com água e sabão após a exposição. Não coma 

nem beba durante a utilização do produto. 

 

9.  PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
Estado Físico Sólido 

Cor Cinza acastanhado 

Odor Inodoro 

Ponto de fusão >1200  ⁰C 

Ponto de ebulição Não aplicável 

Inflamabilidade Não inflamável 

Limites de explosão  Não aplicável 

Ponto de Inflamação       Não aplicável 

Temperatura de ignição automática Não aplicável 

pH Não há dados disponível 

Solubilidade Insolúvel 

Densidade  1000 - 1200 kg/m3 
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10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
10.1 Reações perigosas 

 

Nenhum conhecido 

 

10.2 Produtos de decomposição perigosos 

 

Nenhum conhecido 

 
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 
11.1 Informação sobre As Classes de Risco 
 
 Toxicidade aguda:      não classificada 
 Corrosão/Irritação cutânea     não classificada 
 Danos graves nos olhos/irritação    não classificada 
 Sensibilização respiratória ou cutânea   não classificada 

Mutagenicidade      não classificada 
Carcinogenicidade      não classificada 
Toxicidade reprodutiva     não classificada 
Risco de Aspiração      não classificada 
 

 
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

 
O produto é estável é inerte. Não são esperados quaisquer efeitos adversos para o 
ambiente. 

 
13. CONSIDERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO 

 

 Dispor de acordo com os regulamentos nacionais e locais 

 Categoria resíduos: Resíduos de construção e demolição 

 Código de Resíduos: 17-01-07 

Eliminação: D1 – Disposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro     

sanitário etc.). 
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14. CONSIDERAÇÕES DE TRANSPORTE 

 

O produto não é classificado como perigoso para o transporte por qualquer meio de 

deslocamento. 

 
15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR 

 

Este produto não é considerado perigoso de acordo com os regulamentos da CE. 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Informe o pessoal das precauções a tomar, dos riscos e das medidas a tomar em caso de 

acidente. Forneça os EPIs recomendados. 

 
Esta Ficha de Dados de Segurança complementa a ficha de dados do produto, mas não a 
substitui. Os dados descritos baseiam-se no nosso conhecimento do produto na data 
indicada. 
O utilizador deve prestar especial atenção se utilizar este produto para outros fins que não 
aqueles para os quais foi concebido, assumindo a responsabilidade por quaisquer 
ocorrências que surjam. 
 

Mais informações: www.secolite.eu 


