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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DAEMPRESA
1.1 – Nome do produto:
1.2 – Versões do produto:
1.3 – Fabricante:
1.4 – Endereço:
1.5 – Telefone:

Concentrado de Detergente
Coco, Cristal, Limão, Maçã, Neutro, Padrão e Tutti-Frutti
Joaquina de Sousa Moura – EPP
Rua Rio Grande do Sul, 89 – Quarenta – Campina Grande – PB
(83)3322-7038 / 3343-7735

2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OSINGREDIENTES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

– Tipo de produto:
Preparado.
– Natureza química:
Detergente Lava Louças.
– Descrição:
Detergente concentrado diluível em até 6 vezes para lavagem de louças.
– Componente ativo:
Linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
– Ingredientes que contribuam para o perigo: Derivados de isotiazolinona máximo de 0,0015%.

3 – IDENTIFICAÇÃO DEPERIGOS
3.1 – Perigos mais importantes:
3.2 – Efeitos do produto:

Pode ser nocivo quando em contato com os olhos, pele e mucosas.
O contato prolongado pode causar irritações na pele e mucosas.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROSSOCORROS
4.1 – Contato com a pele:
4.2 – Contato com os olhos:
4.3 – Ingestão:

Produto neutralizado, mas podem ocorrer irritações em pessoas com peles sensíveis.
Caso ocorra: Lavar com água corrente em abundância, remover roupas
contaminadas e lavá-las antes de reutilizá-las.
Lavar cuidadosamente com água corrente em abundância por 15 minutos, tomando o
cuidado de manter as pálpebras abertas. Procure imediatamente auxílio médico
levando o rótulo do produto.
Lavar a boca com água em abundância se a pessoa estiver consciente. Não induzir o
vômito. Consultar o médico imediatamente.
Emergência entrar em contato com o CEATOX: (83) 3310 – 5853.

5 – MEDIDAS DE COMBATE AINCÊNDIO
5.1 – Meios de extinção apropriados:
5.2 – Meios de extinção não-apropriados:

Produto químico não inflamável.
Produto químico não inflamável.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OUVAZAMENTO
6.1 – Precauções pessoais:
6.2 – Remoção de fontes de ignição:
6.3 – Controle de poeira:
6.4 – Precações ao meio ambiente:
6.5 – Métodos para a limpeza:
6.6 – Disposição:

Usar equipamento de proteção individual (Avental Impermeável, Óculos de proteção
e Luvas de Borracha).
Produto químico não inflamável.
Não aplicável por se tratar de um produto líquido.
Estancar vazamento. Evitar que o produto penetre em cursos de rios. Lavar resíduos
com água em abundância.
Absorva ou cubra o produto derramado com terra, areia seca ou outro material não
combustível e coloque em recipientes de PVC. Arejar a área. O produto pode ser
neutralizado com agentes redutores fracos ou absorvido com mantas absorvedoras.
De acordo com normas locais.

7 – MANUSEIO EARMAZENAMENTO
7.1 – Manuseio
Medidas técnicas
Prevenção de incêndio e explosão:
Precauções para manuseio seguro:
Orientações para manuseio seguro:
7.2 – Armazenamento
Medidas técnicas apropriadas:
7.3 – Condições de armazenamento
Adequadas:
A evitar:

Produto químico não inflamável.
Utilize equipamento de proteção individual.
Produto químico alcalino, provoca irritações aos olhos, pele e mucosas.
No armazenamento de produtos químicos, as embalagens devem manter a devida
identificação do rótulo, de modo que o usuário identifique o risco que o produto
propicie.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Longe da luz solar e
produtos químicos ácidos, agentes redutores (amônia, éter, etc.).
Não armazenar próximo a produtos ácidos e agentes redutores. Não armazenar
próximo a alimentos.
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7.4 – Produtos e materiais incompatíveis:
7.5 – Materiais seguros para embalagens:
Recomendada:
Inadequada:
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Produtos ácidos, agentes redutores e metais pesados (níquel, cobalto, cobre eferro).
Embalagem plástica que obstrua a passagem de luz.
Embalagem originária da fábrica.
Não utilize outras embalagens que não a original.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃOINDIVIDUAL
8.1 – Equipamento de proteção individual apropriado
Proteção respiratória:
Não necessária em ambiente ventilado.
Proteção das mãos:
Luvas de proteção.
Proteção dos olhos:
Óculos de proteção ampla visão.
Proteção da pele e do corpo:
Bota de borracha e aventalimpermeável.
Medidas de higiene:
Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos apóso
manuseio do produto.
9 – PROPRIEDADESFÍSICO-QUÍMICAS
9.1 – Estado Físico:
9.2 – Cor:
9.3 – Odor:
9.4 – pH:
9.5 – Densidade:

Líquido viscoso
Característica de cada versão
Característico de cada versão
6,5 – 7,5
1,050 – 1,080 g/mL

10 – ESTABILIDADE EREATIVIDADE
10.1 – Estabilidade:
10.2 – Reações perigosas:

Estável.
Nenhuma conhecida, desde que respeitadas as condições normais de manipulação e
armazenamento.

11 – INFORMAÇÕESTOXICOLÓGICAS
11.1 – Alcalinidade:

Produto neutralizado.

12 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO
12.1 – Medidas a serem tomadas:

Os resíduos do produto devem ser tratados de acordo com a legislação local.
O
produto e as embalagens devem ser descartados segundo o Órgão Ambiental, de
acordo com Legislação Ambiental vigente.

13 – INFORMAÇÕES SOBRETRANSPORTE
13.1 – Indicações:

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem
produtos perigosos para fins de transporte.

14 – REGULAMENTAÇÕES
PORTARIA Nº 89, DE 25 DE AGOSTO DE 1994 – ANVISA/MS. Número de notificação : 25351.531377/2011-18
15 – PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças e de animais domésticos. Não misturar com produtos à base de amônia. Evitar o contato com os
olhos e a pele. Evitar a inalação do produto. Não ingerir. Não reutilizar o vasilhame para outros fins. Não usar em recipientes e objetos
metálicos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los. Em caso de contato com a pele, lave
com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Procure o médico. Em caso de contato com os olhos, lave com água
corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Procure o médico. Em caso de ingestão, beba água em abundância. Procure o
médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações contidas nesse documento resultam de nossa experiência e conhecimento do produto na data de preparação desse
informe. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à totalidade dos dados fornecidos quanto à segurança do usuário, sendo
de sua total responsabilidade os danos ou lesões devido o uso indevido e da não observância das práticas recomendadas.

