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Produtos de pavimento MSDS Hakwood  
 
1.  Identificação do produto 
Nome: Produtos de pavimento Hakwood (produtos: Duoplank) 
Descrição: Pavimento de madeira projetado 
 
2.  Dados para transporte 
Designação da expedição: Não classificado. Classe de perigo: N/A. N.º ID: N/A 
 
3.  HMIS (Sistema de Informação de Materiais Perigosos) (0 = perigo mínimo; 4 = perigo grave) 
Saúde = 0   Inflamabilidade = 1  Reatividade = 0 
 
4.  Conteúdo do produto 
Este produto não contém químicos sujeitos às obrigações de prestar informação da Secção 313 do SARA Title III 
e 40 CFR 372. Todos os componentes estão listados no inventário TSCA. Este produto NÃO contém amianto nem 
adição de ureia-formaldeído. 
 
5.  Ingredientes perigosos 
 

(Identidade química;  
Nome comum) 

N.º C.A.S. 
PEL (Limites de Exposição Permissíveis) da 

OSHA 

Valores dos Limites de 
Tolerância (LT) da 

ACGIH 

Pó de madeira N/A 15 mg/m3 (pó total) 
Determinadas 
madeiras de folhosas: 

  5 mg/m3 (pó respirável) 1 mg/m3 

  
5 mg/m3 recomendado 1 para madeira de 
resinosas e de folhosas 

Madeira de resinosas 5 
mg/m3 

  
10 mg/m3 (STEL- limite de exposição de curta 
duração) recomendado 1 para madeira de 
resinosas e de folhosas 

STEL: 10 mg/m3 

1 Em 1992, o Tribunal de Recursos dos EUA para a Décima Primeira Circunscrição anulou o Regulamento de Contaminantes do ar de 1989 da 

OSHA, que incluía PEL específicos para pó de madeira estabelecidos pela OSHA nessa altura. O pó de madeira está atualmente regulado 

oficialmente como um pó orgânico numa categoria conhecida por “Partículas não especificadas de outra maneira” (PNOR), ou Pó irritante. No 

entanto, vários estados incluíram os PEL da OSHA da norma de 1989 nos seus planos estatais.  
 
Informações e descrição dos ingredientes 
Estes produtos de pavimento de madeira projetado são produzidos para utilização residencial e comercial. 
 
Informações diversas 
Segundo os critérios das Normas de Comunicação de Perigo da OSHA  Federais 29 CFR 1910.1200, os produtos de 
madeira não são perigosos.  No entanto, o pó de madeira gerado ao serrar, lixar, ou maquinar estes produtos 
pode ser perigoso. 
  
6.  Dados físicos 
ASPETO: Dependente do material. PONTO DE EBULIÇÃO (graus F): N/A. PRESSÃO DE VAPOR (mm Hg a 20 graus 
C): N/A. DENSIDADE DO VAPOR (Ar = 1): N/A. PERCENTAGEM VOLÁTIL POR PESO (30 min a 275 °F): N/A. 
VELOCIDADE DE EVAPORAÇÃO (acetato de butilo = 1): N/A. SOLUBILIDADE EM ÁGUA: N/A. GRAVIDADE 
ESPECÍFICA (H20 = 1): N/A. pH: N/A. 
 
7.  Dados de perigo de explosão e incêndio  
PONTO DE INFLAMAÇÃO (MÉTODO): N/A. FAIXA DE INFLAMABILIDADE: LIE (limite inferior de explosividade) = 
N/A; LSE (limite superior de explosividade) = N/A. MEIOS DE EXTINÇÃO: Pulverizador de água. PROCEDIMENTOS 
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ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIOS: Proteger os bombeiros de produtos tóxicos da combustão através do uso 
de aparelhos respiratórios autónomos. PERIGOS DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO IMPREVISTOS: Serrar, lixar ou 
maquinar produtos de madeira pode produzir pó de madeira que pode causar perigo de explosão ou combustão. 
PERIGO DE AUTOINFLAMAÇÃO: 400 – 500 °F. 
 
8.  Dados de perigo para a saúde 
VIA(S) DE ENTRADA PRINCIPAL(AIS): N/A. ÓRGÃOS-ALVO: N/A. EFEITOS DA SOBRE-EXPOSIÇÃO: N/A. PELE E 
OLHOS: N/A. INALAÇÃO: N/A. CARCINOGENICIDADE: N/A. NTP: Não. Monografias do IARC: Sim (como pó de 
madeira). Regulado pela OSHA: Não. CONDIÇÕES MÉDICAS GERALMENTE AGRAVADAS PELA EXPOSIÇÃO: N/C. 
PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS: N/A. PELE E OLHOS: N/A. INALAÇÃO: N/A. INGESTÃO: N/A. 
 
9.  Dados de reatividade 
ESTABILIDADE: N/A. INCOMPATIBILIDADE: N/A. PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: N/A. 
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: N/A. 
 
10.  Procedimentos para derramamentos ou fugas 
PASSOS A SEGUIR EM CASO DE LIBERTAÇÃO OU DERRAMAMENTO: O pó de madeira pode ser aspirado ou 
padejado para recuperação ou eliminação. Evite criar condições poeirentas. Forneça uma boa ventilação. 
MÉTODO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS: De acordo com os regulamentos para eliminação de resíduos federais, 
estatais e locais. 
 
11.  Informações sobre manuseamento e utilização seguros 
VENTILAÇÃO: N/A. PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: N/A. PROTEÇÃO DA PELE E DOS OLHOS: N/A. 
 
12.  Precauções especiais 
PRECAUÇÕES PARA O MANUSEAMENTO E O ARMAZENAMENTO: N/A. OUTRAS PRECAUÇÕES: N/A. Aviso: Irritante 
para os olhos, a pele e as vias respiratórias: Aviso: Pó de madeira. Serrar, lixar ou maquinar produtos de madeira 
pode produzir pó de madeira. O pó de madeira transportado pelo ar pode causar irritação dos olhos, da pele e das 
vias respiratórias. MEDIDAS DE PRECAUÇÃO: Se se utilizar ferramentas elétricas, estas devem estar equipadas com 
um coletor de pó. Se houver níveis elevados de pó, use uma máscara antipoeira adequada designada pelo Instituto 
Nacional para  Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH). Evite o contacto com a pele e os olhos. MEDIDAS DE 
PRIMEIROS-SOCORROS EM CASO DE IRRITAÇÃO: Lave os olhos ou a pele com água durante, pelo menos, 15 
minutos. 
 
13.  Informações toxicológicas 
PÓ DE MADEIRA: O pó de madeira gerado ao serrar, lixar, ou maquinar este produto pode causar secura nasal, 
irritação, tosse e sinusite. O pó de madeira não é considerado um perigo potencial de cancro pela OSHA, nem pelo 
Programa Nacional de Toxicologia (NTP). O Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) classifica o pó 
de madeira como um agente cancerígeno em humanos (Grupo 1). A classificação baseia-se principalmente na 
avaliação do CIIC de risco aumentado nas ocorrências de adenocarcinomas das cavidades nasais e dos seios nasais 
associados à exposição a pó de madeira. As informações aqui apresentadas fornecem-se a título de orientação 
para pessoas que utilizem ou manuseiem este produto. Ao trabalhar com quaisquer materiais, devem seguir-se 
práticas de trabalho seguras. É importante que o utilizador final determine a adequação dos procedimentos de 
segurança utilizados durante o uso deste produto. 
 
N/A = não aplicável 
N/C = nenhum conhecido  


