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INFORMATIVO DE PRODUTO 
CATEGORIA: DETECTORES / SENSORES 

SUBCATEGORIA: DETECTORES DE TEMPERATURA 

 
Gás Aerossol / Spray Para Testes em Detectores de Fumaça – Código AFSPRAY 

O Gás Aerossol / Spray de Testes Para Detectores de Fumaça, código 
AFSPRAY é um acessório que permite ao usuário a realização de testes nos 
detectores de fumaça de maneira rápida, fácil, agilizando todo o processo de 
comissionamento e entrega dos sisteas de alarme e detecção de incêndio. 

A composição do produto é livre de CFC,  não faz “Sujeira” e não deixa 
odores no ar ao ser acionado. 

Se armazenado de acordo com as especificações técnicas, o produto não 
possui prazo de validade. 

Apesar de ser classificado como não é inflamável, não se deve direcionar a 
o spray para chamas acesas, peças e objetos incandescentes e, caso o 
produto for exposto à situações extremas  de fogo (como um incêndio), pode 
vir a entrar em combustão, pois contém um maximo de 20% de substâncias 
inflamáveis em sua composição. 

Consequentemente, o produto pode apresentar um leve risco de servir de combustível se as latas forem  
envolvidas em um fogo ou os componentes inflamáveis fracionarem (por um vazamento), produzindo 
composições que são inflamáveis. 

O produto não apresenta perigos de exposição especiais. 

Pode vir com acessório opcional chamado Solo 330 Dispenser, que é utilizado testar detectores de fumaça 
instalados em até 9 metros de altura em relação ao solo, sem precisar fazer o uso de escadas, andaimes, 
plataformas, etc. 

Pode-se testar qualquer tipo de detector de fumaça. (óptico ou iônico) 

Equipamento com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. 

Características Técnicas:  

Acionamento manual, através de pressão para baixo em sua válvula de spray; 

Distância Ideal Para Aplicação: 5 cm; 

Dimensões: 155 mm x 65 mm; 

Peso Bruto: 0,3 kg; 

Peso Líquido: 0,226 Kg; 

Temperatura de Armazenagem: de 0°C até 40°C; 



ABAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Rua Itaqueri, 1332 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03178-001 

Fone / Fax: (11) 2081-5337  ,  Celular / WhatsAPP: (11) 94027-5661 
Site: www.abafire.com.br       E-mail: abafire@abafire.com.br 

Umidade máxima de Armazenagem: (93 ± 3)% @ 40°C; 

Índice de Proteção: IP 33; 

Material do Invólucro: Ferro, Alumínio e Plástico; 

Rende, em média, 250 testes; 

Possui Certificação UL e ULC; 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE SEGURANÇA DO MATERIAL (MSDS – Material Safety Data Sheet) 

Preparado para Comissão Diretiva 91/155/EEC, 1991 e Padrões US OSHA 

Catálogo No.: MSDS0066UK; Emissão No.: 7; Data: 18/08/05 

 

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA E DA COMPANHIA 

Nome do produto: SOLO Aerossol de teste para detectores de fumaça. 

Modelo: SOLO A3 - XXX; SOLO A4 - XXX 

Fabricante: No Climb Products Ltd, Edison House, 163 Dixons Hill Road, Welham Green, 

Hertfordshire, AL9 7JE, REINO UNIDO Tel +44 (0) 1707 282760; Fax +44 (0) 1707 282777 

 

SEÇÃO 2 - COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

 

 

Componentes No. CAS Peso Aprox. % Frase/classe de Risco EC 
Mistura de álcool Mistura 1 - 20 R36, R11, F 
HFC 134a (1,1,1,2 - 
Tetrafluoretano) 811-97-2 80-99 Nenhum 
% Componentes inflamáveis Mistura ≤ 20%   
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SEÇÃO 3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 

 

SUPEREXPOSIÇÃO: 

A rota mais significante de exposição para este produto é por inalação, contato no olho ou na pele: 

 

Inalação: 

• Inalação de névoas de vapor ou sprays deste produto pode causar leve para moderada irritação do tecido 
do nariz, garganta e a parte superior do sistema respiratório; 

• Superexposição (como resultado de usar várias latas em um período curto de tempo dentro de uma área 
mal ventilada) pode conduzir a dor de cabeça, náusea, efeito de anestesia geral e poderia resultar em uma 
atmosfera com falta de oxigênio devido aos vapores do spray ser muito mais pesado que ar. 

Pele e olhos: 

• Contato do olho com o spray pode causar leve irritação; 

• Contínuo borrifo do produto diretamente sobre a pele pode causar rápido resfriamento localizado do 
tecido resultando em sintomas do tipo ulceração. 

 

PERIGOS DE FOGO E DE EXPLOSÃO: 

• Este produto é classificado como um aerossol não inflamável; 

• Como todos recipientes pressurizados de aerossol, latas podem estourar se aquecidas a mais de 50ºC. 

 

SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Olhos: 

• Erguendo as pálpebras, enxague os olhos com bastante água; procure ajuda médica se a irritação 
persistir; 

Pele: 

• Lave com sabão e água; Se a irritação persistir, procure ajuda médica; 

Ingestão: 

• Improvável de acontecer devido ao produto ser um vapor/névoa na temperatura de uma sala; Se o 
produto entrar pela boca, lave a boca com água e evite engolir; 
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Inalação: 

• Faça respirar ar fresco; Se acontecer respiração irregular, pessoal qualificado deve realizar respiração 
artificial; procure ajuda médica se os sintomas persistirem. 

 

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 

Perigos Incomuns de Incêndio e Explosão: 

• Sob condições normais de uso e quando sujeito a vários testes de chama/explosão definidos pelas 
Diretivas EC pertinentes e critérios US DOT, este produto não entra em combustão prontamente e é como 
tal, classificado não inflamável. Porém, contém um máximo de 20% de substâncias inflamáveis. 

Consequentemente, o produto pode apresentar um leve risco de servir de inflamabilidade se as latas forem 
envolvidas em um fogo ou os componentes inflamáveis fracionarem (por um vazamento), produzindo 
composições que são inflamáveis. 

Meio de Extinção: 

• Para grandes incêndios, use espuma resistente a álcool, CO2 ou pó de substância química seca; 

Agente de Extinção Inadequado: 

• Jatos de água; 

Procedimentos Especiais de Extinção de Incêndio: 

• Use sprays de água para manter resfriados os recipientes que estão perto do fogo e para manter os 
vapores baixo; 

• Remova as latas para longe da área de fogo se isto for possível ser feito sem risco pessoal; 

• Bombeiros devem usar aparelho de respiração independente para proteger contra a ação dos produtos 
da combustão. 

Perigos de Exposição Especiais: 

• Nenhum. 

 

SEÇÃO 6 - MEDIDAS PARA VAZAMENTO E DERRAMAMENTO ACIDENTAL: 

Precauções de Segurança Pessoal: 

• Com vazamentos incontroláveis (por ex.., vazamentos de várias latas simultaneamente), evacue e ventile 
a área afetada; 
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Proteção ambiental: 

• Impeça vazamento/derramamento de entrar em cursos d'água públicos; 

Medidas para Limpeza: 

• Assegure ventilação adequada para permitir evaporação de componentes voláteis; 

• Elimine todas as fontes de ignição antes de começar a limpeza total do produto derramado; 

• Monitore a área para vapores combustíveis e o nível de oxigênio; 

• Absorva qualquer componente líquido restante com material de boa absorção e retenção de líquido e 
coloque em recipiente adequado. 

 

SEÇÃO 7 - PRECAUÇÕES PARA A SEGURA MANIPULAÇÃO, ARMAZENAGEM & USO 

Manipulação Segura: 

• Boas práticas incluem manter o produto longe de calor, faíscas e outras fontes de ignição; 

• Conteúdos estão sob de pressão - não perfure ou force abrir latas até mesmo quando vazias - latas 
podem conter líquido residual ou vapores que podem ser inflamáveis; 

Armazenamento Seguro: 

• Observe regulamentos oficiais em armazenar embalagens com recipientes pressurizados; 

• Armazene recipientes em locais frescos, secos, longe de luz solar direta e não armazene a temperaturas 
que excedem 50ºC (por ex.: assento do passageiro ou traseiro de um carro em meses de verão); 

• Não armazene junto com ácidos fortes ou agentes oxidantes; 

Uso seguro: 

• Como com todas as substâncias químicas, evite receber este produto EM VOCÊ - não coma e beba 
durante manuseio das substâncias químicas; 

• Assegure boa ventilação/exaustão mecânica no local de trabalho - se isto não for possível, faça pausas 
em intervalos regulares de uso para respira ar fresco; 

• Não concentre ou inale deliberadamente os vapores; 

• Siga instruções do rótulo cuidadosamente; só use com o aplicador SOLO. 

 

SEÇÃO 8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO 
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Proteção Respiratória: 

• Nenhum dispositivo protetor é necessário durante o uso normal do produto; 

• Ventilação mecânica é recomendada onde o produto é usado em espaços limitados - se isto não for 
possível, interrompa o uso em intervalos regulares para respirar ar fresco. 

Proteção Pessoal: 

• Use PPE (equipamento de proteção pessoal) apropriado para a tarefa e ambiente. 

 

SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Propriedades Físicas & Químicas: 

A informação seguinte é para 1,1,1,2 - Tetrafluoretano, o componente principal deste produto: 

Densidade de vapor (ar = 1) 5,26 Kg/m3 
Solubilidade na água (25ºC) 67 m/L; 
Ponto fusão 101ºC 
Ponto de ebulição (760 mm Hg) -25,60C 
Ponto de ignição Não-inflamável 
Pressão do vapor (20ºC) 70 psig 

A informação dada imediatamente abaixo é pertinente ao produto aerossol como um todo: 

Forma: Aerossol (liberação líquida sob pressão); 
Cor: Sem cor, claro. 
Formação de resíduo: Limpo, não gorduroso, rápida evaporação; 
Odor: Odor agradável ligeiramente doce; 
Pressão @ 20oC ~6 bar; @ 50oC~11 bar; 
Densidade do produto @ 20oC ~1,02 g/ml (63,67 lb/ft3); 
Ponto de ignição do líquido 12oC; 
Densidade do vapor (ar = 1) Maior que 1; 
Solubilidade na água Parcialmente solúvel; 
Inflamabilidade do aerossol Não inflamável; Não auto-inflamável. 

 

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE & REATIVIDADE 

Estabilidade: • Produto é estável entre 0 e 40oC e pressões atmosféricas; 

Condições para evitar: 

• Calor extremo, luz solar direta; 
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Materiais para evitar: 

• Oxidantes fortes, ácidos fortes, bases, metais alcalinos; 

Produtos de decomposição perigosos: 

• Em ignição, este produto decomporá para produzir óxidos de carbono; 

 

SEÇÃO 11 - *INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

 

• Sob uso normal, este produto deveria apresentar pouco risco à saúde do usuário. 

 

EFEITO IRRITANTE PRIMÁRIO: 

Pele, Olhos e Sistema Respiratório: 

• Efeito irritante por absorção e rápida evaporação do líquido. 

 

TOXICIDADE AGUDA: 

• Superexposição a este produto pode irritar moderadamente a pele, os olhos e membranas mucosas; 

• Inalação em superexposição em ambientes mal ventilados pode causar náusea, dor de cabeça, vômito e 
perda geral de coordenação. 

• Superexposição a este produto pode irritar moderadamente a pele, os olhos e membranas mucosas; 

• Inalação em superexposição em ambientes mal ventilados pode causar náusea, dor de cabeça, vômito e 
perda geral de coordenação. 

 

TOXICIDADE CRÔNICA: 

• Semelhantemente, repetida inalação em superexposição em ambientes mal ventilados pode causar 
algumas desordens respiratórias como faringite; 

• Preexistindo condições médicas no fígado, rim e coração podem ser agravados por repetida 
superexposição. 

 

Informação adicional: 
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• 8 hs TWA OEL - REINO UNIDO para HFC 134a: 1000 ppm 

 

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

 

Mobilidade Ambiental: 

 

• Acima de 90% do produto é volátil e é esperado que dissipe rapidamente em áreas bem ventiladas; o 
resto é solúvel em água solúvel e permanecerá fundamentalmente na água; 

Degradabilidade Ambiental: 

• Este produto biodegrada rapidamente uma vez no ambiente; 

• Os propelentes não contêm cloro, são prontamente degradante na troposfera e não esgota o ozônio. 

Eco-toxicidade:  

• Baixa toxicidade aguda para a vida aquática é esperada. Não há nenhum dado de efeitos adversos a 
longo prazo na vida aquática. 

Outras informações: 

 

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE 

 

Método de descarte de resíduo: 

• Consulte regulamentos locais e nacionais; 

• Não perfure ou incinere recipientes. 

* A informação aqui fornecida foi desenvolvida de literatura técnica obtida dos fornecedores dos 
ingredientes do produto. 

 

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 

 

  GWP 100 anos ODP Tempo de vida ATM. VOC 
HFC 134ª Tempo horizonte relativo a CO2 = 1 0 14 Não 
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Designação do bem/ Nome apropriado para transporte: 

Aerossóis, não inflamável; Aerossóis, não inflamável, (EUA); ORM-D quando transportado em quantidades 
limitadas (peso bruto <30Kg). (somente EUA) 

Número UN: 1950; 

Transporte Terrestre (ADR/RID): 

• Classe ADR/RID: 2,2 gases que estão comprimidos, liquefeitos ou dissolvido sob pressão; 

• Número do Item ADR/Letra: 5oA; 

Transporte Marítimo (IMDG)/Interface Terra-mar: 

• Referência IMDG (emissão 2000) Vol. 2; página 93, UN1950; Aerossóis 

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA): 

• Classe ICAO/IATA: 2,2. 

 

SEÇÃO 15 - INFORMAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

 

Designação de acordo com Diretrizes EC 

• Este produto foi classificado e etiquetado conforme Diretiva EC, pertinentes e leis nacionais. 

Código e designação de perigo do produto: Não aplicável 

Risco Frases R: 36/37 - Irritando olhos e sistema respiratório. 

Segurança Frases S: 

2 - Mantenha fora de alcance de crianças; 

3 - Mantenha um lugar fresco; 

24/25 - Evite contato com pele e olhos; 

51 - Somente use em áreas bem ventiladas. 

26 – Em caso de contato com os olhos, enxague imediatamente com bastante água e procure auxílio 
médico. 

Designação de acordo com Código dos EUA de Regulamentos Federais. 

• MSDS cumpre com Regra de Comunicação de Perigo OSHA, 29 CFR 1910.1200. 



ABAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Rua Itaqueri, 1332 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03178-001 

Fone / Fax: (11) 2081-5337  ,  Celular / WhatsAPP: (11) 94027-5661 
Site: www.abafire.com.br       E-mail: abafire@abafire.com.br 

Ato de Reautorização e Lei Superfund dos EUA (SARA- U.S Superfund and Reauthorization Act ) Título III, 
1986 exigênciasde relatório1986: 

• Ato de Resposta Ambiental Completa, Responsabilidade e Compensação (CERCLA)/SUPERFUND - 

Quantidades reportáveis (40 CFR 117.302). Nenhuma das substâncias químicas usadas estão na tabela 
117,3 em 40 CFR. 

• Seção 302/304 - Substâncias Extremamente Perigosas (40 CFR 355). Nenhum dos ingredientes são 
periosos Seção 302/304. 

• Seção 311/312 – Exigência do Catálogo de Segurança do Material (MSDS) (40 CFR 370). Por nossa 
avaliação de perigo, o produto deveria ser informado sob o seguinte Perigo de EPA: 

- Imediato (agudo) Perigo à Saude (irritante); 

- Liberação súbita de Pressão (gás comprimido). 

• Seção 313 – Relatório de Liberação de Substância Química Tóxica (certificação de substâncias químicas 
tóxicas específicas 40 CFR 372). Este produto não contém qualquer substância química relacionada na 
lista de substâncias químicas tóxicas. 

Ato de Controle de Substâncias Tóxicas dos EUA (TSCA). 

• Todos os ingredientes são certificados TSCA. 

Ato Federal de Controle de Poluição da Água (40 CFR 401.15). 

• Este produto não contém qualquer substância química relacionada na lista de poluentes tóxicos. 

Poluente marinho (49 CFR 172.101, Apêndice B). 

• Os componentes deste aerossol não estão classificados pelo DOT como poluentes marinhos. 

Proposição 65 da Califórnia. 

• Nenhum ingrediente deste produto está na lista da Proposição 65 da Califórnia. 

Grau de Perigo NFPA. 

• (1) fogo; (1) saúde; (1) reatividade 

SEÇÃO 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

Referências: 

Comissão Diretiva 91/155/EEC, 1991,; Instrumentos Estatutários - As Substâncias Químicas 
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(Informações de Perigo e Embalagem para Fornecimento) CHIP 3 Regulamentos Julho 2002; 

Regulamentos COSHH 1989; Regra de Comunicação de Perigo, 29 CFR 1910.1200; DOT 49 CFR; 

40 CFR - Proteção do Ambiente; NFPA 704 - Sistema Padrão para a Identificação de Perigos de 

Materiais para Resposta de Emergência 1996. 

URRQ.S7201 

Smoke-automatic Fire Detector Accessories 

Smoke-automatic Fire Detector Accessories 

See General Information for Smoke-automatic Fire Detector Accessories 

 

 

 

 

 

NO CLIMB PRODUCTS LTD S7201 

EDISON HOUSE 

163 DIXONS HILL RD 

WELHAM GREEN, HERTFORDSHIRE AL9 7JE UNITED KINGDOM 

Smoke detector sensitivity tester, Model Tru Test(*). 

Smoke detector test sprays, Models SOLOA3(+, *), SOLOA4(+, *), SOLOA5-XXX (#) (+, *), Smoke 
Sabre(*), CHECKmate(*). 

Smoke detector test spray dispensers, Models SOLO330(+), CHEK01-XXX, CHEK02-XXX, CHEK05-XXX, 
CHEK06-XXX, the suffix XXX 

denotes sales distribution route of the product, and does not vary the content. 

(+)The Models SOLOA3, SOLOA4 and SOLOA5 spray is for use only with the Model SOLO330 dispenser 
and the Model SOLO330 

dispenser is for use only with the Models SOLOA3, SOLOA4 and SOLOA5 spray. 

* Hazards of the pressurized container have not been investigated. 

(#) - where XXX may be any combination of alpha-numeric characters 
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Last Updated on 2011-07-28 

Copyright © 2011 Underwriters Laboratories Inc.® 

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so 
identified have been 

manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be 
considered to be Listed and 

covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product. 

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the 
following conditions: 1. 

The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-
misleading manner, 

without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online 
Certifications Directory with 

permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, 
the reprinted 

material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2011 Underwriters 
Laboratories Inc.®" 


