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1 – Identificação do Produto e da Empresa 
 
Produtos: Disco Flap medida 115mm e 180mm 
Empresa: MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA. 
Endereço: Rua Clóvis Luiz de Nardi, 185 – Lot. Nova Era – B. Industrial – 
Caçador / SC – CEP 89511-345 
CNPJ: 07.653.072/0001-87 
Tel.: (49) 3563 8614 
www.mercosulbrasil.com.br 
 
2 - Identificação dos Perigos 
 
Perigos do produto: O usuário deve obedecer as instruções e as 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos que estão utilizando, bem 
nunca exceder a rotação máxima indicada na etiqueta do produto. 
 
Efeitos para a saúde: No processo de corte, polimento ou abrasão, 
aproximadamente 95% das partículas expelidas e do pó gerado no processo 
são resultantes do material que está sendo trabalhado, portanto a principal 
recomendação é o cuidado com o material que está sendo trabalhado. 
  
Os abrasivos não oferecem risco ambiental quando estocados, transportados 
ou manuseados.  
 
3 - Composição e Informações sobre os Ingredientes 
 
O disco flap é montado em uma base de fibra, composto por lixas sobrepostas 
fabricadas a base de oxido de alumínio e oxido de alumínio acrescido de 
zircônio. 
  
Materiais e Ingredientes que oferecem perigo: Não encontrado por ser 
composto de matérias e produtos inertes. 
Nome químico: Não aplicável. 
Nome genérico: Disco lixa 
Concentração ou faixa de concentração: não aplicável. 
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4 - Medidas de Primeiros Socorros 
 
As recomendações a seguir são orientações gerais durante o processo de 
lixamento e devem ser seguidas juntamente com às indicações do material que 
está sendo lixado. 
 
Inalação de partículas: 
Remover o usuário do contato com as partículas, e persistindo os sintomas 
apresentados, buscar ajuda médica. 
  
Olhos: 
Remover o usuário do contato com as partículas, lavar com agua limpa e 
tratada e persistindo os sintomas apresentados, buscar ajuda médica. 
 

Ingestão: 
No caso de ingestão, não se apresentam efeitos adversos conhecidos. 
 
 5- Medidas de Combate a Incêndio 
 
Não há medida exclusiva ou especifica para o combate a incêndio. Deve ser 
observado métodos compatíveis tanto para o produto quanto para os 
equipamentos empregados na utilização. 
 
6- Medidas de Controle para Derramamento/Vazamento 
 
Por se tratar de um produto solido, não se aplicam medidas para controle em 
questão. 
 
7. Manuseio e Armazenamento 
 
Manuseio: Não há nenhum tratamento especifico par ao manuseio dos 
produtos. Recomenda-se os cuidados ergométricos para não haver riscos à 
saúde física dos usuários 
 
Armazenamento. 
Os produtos devem ser acondicionados e armazenados em local seco e livre 

de umidade. Recomenda-se uma variação de temperatura entre -10ºC e + 

60ºC. 

A umidade excessiva pode acarretar em descolamento das lixas e deformação 

plana dos produtos, bem como uma pequena variação das dimensões e  
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medidas do produto. A recomendação é que sejam armazenadas sem contato 

direto com o solo para evitar esses problemas. 

Os discos lixa não tem prazo de validade determinado, porém recomenda-se a 

utilização de acordo com a data do seu recebimento. 

A falta de cuidado e a não observação das recomendações de armazenamento 
podem impor aos produtos distorções, curvatura ou deformações. 
 

8- Controle de Exposição e Proteção Individual 
 
Não aplicável quando armazenados ou manuseados. 
 
No processo de corte, polimento ou abrasão, aproximadamente 95% das 
partículas expelidas e do pó gerado no processo são resultantes do material 
que está sendo trabalhado, portanto a principal recomendação é o cuidado com 
o material que está sendo trabalhado.  A quantidade de poeiras ou partículas 
inaláveis e respiráveis deve ser verificada, seguida e obedecida de acordo com 
a legislação trabalhista vigente, bem como das normas e regulamentos que 
regem as relações de trabalho. 
 
Os Equipamentos de Proteção Individual devem ser utilizados de acordo com 
as regras e regulamentações estabelecidas nas relações de trabalho baseados 
da legislação trabalhista vigente. Caso não ocorram indicações especificas no 
local de trabalho, recomenda-se o mínimo, como segue:  
Proteção para os olhos: Óculos de segurança ou máscara;  
Proteção contra pó: Uso de máscara respiratórias contra poeiras ou nevoas; 
Proteção das mãos: Uso luvas de proteção adequadas; 
Proteção de ouvido: Uso de protetor auricular ou abafador de ruído;  
Proteção da pele: Uso de avental, mangas e/ou roupa de proteção;  
 
  
9. Propriedades Físico-Químicas 
 
Cor: Variável 
Estado físico: Sólido, não devendo apresentar variações. 
Odor: Não aplicável, não devendo gerar odor específico durante o seu uso 
PH: Não aplicável 
Mudança de estado físico: Não aplicável 
Densidade aparente: Não aplicável 
Densidade: Não aplicável 
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Pressão de vapor: Não aplicável 
Propriedades explosivas: Não aplicável 

Solubilidade em água: Não aplicável 

Viscosidade: Não aplicável 

 
10. Estabilidade e reatividade 
Discos Lixa são estáveis e não reativos quando manuseados ou armazenados. 
Não há condições especificas a serem evitadas, porém devem ser evitados 
quaisquer produtos que possam modificar as características físicas e 
mecânicas do produto, a assim gerar riscos de segurança. 
Degradação e decomposição dos produtos:  
Quando utilizados de forma correta os produtos não apresentam riscos. 
 
11. Informações toxicológicas 
 
Não aplicável quando manuseado ou armazenado, não oferecendo risco. 
 
12. Informações Ecológicas: 
 

Toxicidade: Não aplicável 

Decomposição: Não definida 

 

13. Considerações sobre destinação final 
 
Os abrasivos devem ser descartados em aterro industrial de acordo com a 
legislação pertinente. 
Se este for contaminado com qualquer outro resíduo, o resultado deve ser 
observado e o descarte feito de acordo com o produto resultante dessa 
mistura. 
 
14. Informações sobre o transporte 
Não aplicável pois não apresentam risco ao transporte.  
 
15. Regulamentações 
O usuário deste produto é responsável pela aplicação e obediência as 
regulamentações nacionais ou locais.  
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16. Outras Informações 
Recomendações: 
Todas as instruções informadas anteriormente devem ser somadas as boas 
práticas de utilização dos produtos, bem como as recomendações de 
segurança conferidas ao usuário pelo setor ou organismo competente.  
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