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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Arames para soldagem de Arco Submerso de Aços ao
Carbono e de Aços de Baixa-Liga

Nome da Empresa: Belgo Bekaert Arames Ltda
Endereço: Av. David Sarnoff, 909-A. Cidade Industrial. Contagem / MG –

CEP 32210-110
Telefone: 55 31 40022801
Fax:
E-mail:

55 31 3329.2421
solda@belgobekaert.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Classificação da norma AWS: AWS A5.17: BMAS-121 / BMAS-122 / BMAS-EM13K
AWS A5.23: BMAS-129 / BMAS-EW / BMAS-EB2

Natureza Química: Liga de ferro e carbono

Composição Química:

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES

- Perigos Físicos e Químicos: Sólido não inflamável ou combustível.

% C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % P % S % Cu

% Mín. 0,04 -- 0,25 -- -- -- -- -- --
% Máx. 0,14 0,1 0,60 -- -- -- 0,03 0,03 0,35
% Mín. 0,05 0,1 0,8 -- -- -- -- -- --
% Máx. 0,15 0,35 1,25 -- -- -- 0,03 0,03 0,35
% Mín. 0,06 0,35 0,90 -- -- -- -- -- --
% Máx. 0,16 0,75 1,40 -- -- -- 0,03 0,03 0,35
% Mín. -- 0,20 0,35 0,50 0,40 -- -- -- 0,30
% Máx. 0,12 0,35 0,65 0,80 0,80 -- 0,025 0,30 0,80
% Mín. -- 0,20 0,35 0,50 0,40 -- -- -- 0,30
% Máx. 0,12 0,35 0,65 0,80 0,80 -- 0,025 0,30 0,80
% Mín. 0,07 0,05 0,45 1,00 0,45 0,25 -- -- --
% Máx. 0,15 0,30 1,00 1,75 0,65 0,55 0,025 0,025 0,035

BMAS-129

BMAS-EW

BMAS-EB2

Produto Especificação
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)

BMAS-121

BMAS-122

BMAS-EM13K
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- Perigos específicos: Na sua forma final, os arames para solda não apresentam
riscos por inalação ou ingestão. O contato inadvertido com as
extremidades do fio pode causar arranhões ou até pequenos
cortes em função da ponta. O material pode apresentar
rebarbas.

- Efeitos dos produtos: O processo de soldagem por Arco Submerso pode ocasionar:
- Queimaduras
- Choque elétrico
- Fumos nocivos
- Radiação
- Ruídos
- Cortes ou perfurações
Observação: Para verificar como esses efeitos ocorrem no
processo de soldagem, verifique as regras de utilização na
embalagem do produto.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

As medidas de primeiros socorros aplicadas em caso de ocorrência no manuseio do produto são:

- Queimaduras: remover a roupa queimada e lavar com água fria no local mantendo irrigação por 15
minutos e aplicar curativo.
- Choque elétrico: desligar a fonte e utilizar material não condutor para puxar a vitima fora doa alcance de
partes energizadas. Aplicar RCP (Ressuscitação Cardio Pulmonar) se necessário.
- Inalação de fumos nocivos: transportar a vitima para local arejado e se necessário ventilar a vitima
utilizando respiração artificial e/ou ministrando oxigênio se necessário.
- Cortes ou Perfurações: Em caso de cortes ou perfurações aplicar curativo no local.

Para todos os eventos descritos acima, encaminhar a vitima para o atendimento hospitalar
imediatamente.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: Utilize as informações recomendadas para extinção em
caso incêndio. Ver ANSI Z49.1 “Safety in Welding and
Cutting” and “Safe Practices” Code: SP, publicado pela
American Welding Society, P. O. Box 351040, Miami, FL
33135.

- Proteção aos combatentes: Utilize as informações recomendadas para extinção em
caso incêndio. Ver ANSI Z49.1 “Safety in Welding and
Cutting” and “Safe Practices” Code: SP, publicado pela
American Welding Society, P. O. Box 351040, Miami, FL
33135.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS
- Remoção de fontes de ignição: Não se aplica (produto não combustível).

- Controle de Poeira: Não se aplica (produto sólido).

- Prevenção da inalação e do contato
com a pele, mucosas e olhos:

Não se aplica uma vez que trata-se de um produto sólido.
Apenas sugere-se a utilização de luvas uma vez que o
material pode apresentar rebarbas.

- Precauções com o Meio Ambiente: Não especificamente aplicável.

- Métodos de Limpeza: Remover o produto do local

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

- Medidas técnicas: Não há restrições.

- Precauções para o manuseio seguro: Cuidado com pontas e possíveis rebarbas. Verificar se
capacidade dos equipamentos utilizados no manuseio dos
volumes está adequada ao peso dos mesmos.

- Orientações para o manuseio seguro: Não há restrições. Manipular respeitando as regras gerais
de segurança.

ARMAZENAMENTO

- Medidas técnicas apropriadas: O produto não deve ser exposto à umidade.

- Condições de armazenamento
recomendadas:

Não há restrições. Apenas no caso de empilhamento dos
volumes, observar regras gerais de segurança objetivando
evitar o desmoronamento das pilhas.
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- Materiais incompatíveis: Não há restrições.

- Materiais de embalagem recomendados: Não aplicável.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Proteção das mãos: Luvas de couro ou raspa, qualquer outro material
resistente para proteger contra corte e abrasão.

- Proteção dos olhos: Utilização de máscara de proteção com filtro para
radiação.

- Proteção auditiva: Uso de proteção auditiva (abafador de ruído ou plug).

- Proteção da Pele e do corpo:

- Proteção respiratória:

Avental de raspas de couro para a região torácica e
vestimentas de recobrimento para os braços ou
mangote de raspa.

Mantenha o rosto distante dos fumos. O ambiente deve
possuir ventilação adequada com exaustão de fumos.
Em caso contrário, utilizar máscaras de respiração.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO
Estado físico: Sólido
Forma: Carretéis, barricas de papelão e plásticas
Cor: Cobre
Odor: Inodoro

ESTADO
pH: Não se aplica, produto em estado sólido
Ponto de fusão: >1200oC

Características de Inflamabilidade
Ponto de fulgor: Não se aplica ( produto não inflamável)

Características de explosividade
Limites de explosividade no ar: Não se aplica (produto não inflamável)

Densidade (água=1): 7,83 x 10-6 Kg/mm3.

Solubilidade
Na água: Insolúvel
Em solventes orgânicos: Insolúvel
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade: Produto estável a temperatura ambiente e sob condições
normais de uso.

- Produtos Perigosos da decomposição: Na decomposição do aço ocorre a formação de CO e CO2,
contudo, trata-se de um produto facilmente reciclável. No
caso de total abandono na natureza o aço demora mais de
100 anos para se decompor.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Via de exposição: Por se tratar de um produto sólido a única possibilidade é
contato com a pele.

- Toxidade aguda: O produto não apresenta toxidade. O arco elétrico em
processo de soldagem pode ocasionar queimaduras nos
olhos, pele ou mucosas.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Possível impacto ambiental: No caso de descarte no meio ambiente, enferrujam, tornam-
se óxido de ferro e durante o processo são fontes de riscos
como cortes e pancadas (dependendo do tamanho),
possibilitam entupimentos e causam outros entraves, além
do estético.

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTOS E RESÍDUOS

- Destruição / Eliminação: Eliminar de acordo com a legislação e
regulamentação ambiental vigente.

- Embalagens usadas: Eliminar de acordo com a legislação e
regulamentação ambiental vigente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS

Vias terrestres (Ministério dos Transportes
Portaria 204/1997 e subsequentes):

Este produto não é classificado como perigoso para
transporte.
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NOTA:
As regulamentações acima referidas são as que se encontram em vigor no dia da atualização da
FISPQ.
Classificação conforme NFPA:
Incêndio: 0
Saúde: 1

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas:
Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos do Ministério de Transporte
(Portarias 204/1997; 409/1997; 101/1998; 402/1998; 342/2000 e 254/2001) e Relação de Produtos
Perigosos no âmbito Mercosul (Decreto 1797/1996).

Atualização:
Vide versão e data no cabeçalho.

NOTA:
Esta ficha completa as notas técnicas de utilização, mas não as pode substituir. As informações que ela
contém são baseadas no conhecimento do produto em questão À data da publicação. Elas foram
elaboradas de boa fé. Chama-se a atenção dos usuários sobre os riscos eventualmente encontrados
quando o produto é utilizado para outros fins que não aqueles que se conhece. Esta ficha não dispensa
em caso algum o usuário de conhecer e aplicar o conjunto de textos que regulamenta a sua atividade. E
de sua inteira responsabilidade tomar as precauções de seu conhecimento ligadas à utilização do
produto. Ela não isenta o usuário de cumprir outras obrigações legais, acerca do armazenamento e da
utilização do produto, além das mencionadas, pelas quais ele é o único responsável.


