Nome do produto: DESINFETANTE ECONÔMICO

Ficha de Informações de Segurança de

FISPQ №: 007

Produto – Químico - FISPQ

Data de Elaboração: 05/03/2012
Revisão №: 03
Data da revisão: 20/01/2016

1 IDENTIFICAÇÃO
Nome do Produto: Desinfetante Econômico (Lavanda, Eucalipto, Jasmim, Pinho, Citrus
e Floral).
Aplicação: Desinfecção de pias, banheiros, pisos etc.
Estado físico: Líquido
Embalagem: Frascos de 500ml, 1L , 2L e 5L.
1.1 Identificação do Fabricante: F. C. Oliveira & Cia Ltda.
Av. Santos Dumont, 4130 bairro São Sebastião – Codó –MA/ CEP: 65.400-000.
Fone: (0xx99)3661-5200/ CNPJ: 07.069.487/0003-70.
Email: fcoliveira@fcoliveira.com.br
2 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio CAS N° 68391-01-5
3 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO
Perigos e efeitos mais importantes: nocivo por ingestão.
Efeitos do produto.
Efeitos adversos à saúde humana: A ingestão é nociva.
Causa irritação em contato com os olhos.
Causa náuseas e dor de cabeça por inalação.
Causa irritação em contato prolongado com a pele.
Efeitos ambientais: Em grandes quantidades contamina a água e solo.
Perigos físicos e químicos: Não inflamável. Causa irritação nos olhos.

1

Nome do produto: DESINFETANTE ECONÔMICO
FISPQ №: 007

Ficha de Informações de Segurança de
Produto – Químico - FISPQ

Data de Elaboração: 05/03/2012
Revisão №: 03
Data da revisão: 20/01/2016

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
OLHOS: Lavar com água limpa em abundância por no mínimo 15 minutos, persistindo
a irritação procurar auxilio médico.
PELE : Lavar com água e sabão neutro por no mínimo 10 minutos. Remover roupas e
calçados contaminados. Persistindo a irritação procurar auxilio médico.
INGESTÃO: Enxaguar a boca da vitima com água limpa. Não induzir ao vômito.
Procurar auxilio médico.
INALAÇÃO: Transportar a vitima para área ventilada. Prover respiração artificial se
houver dificuldade na respiração.
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Ponto de Fulgor: não é inflamável.
Método Utilizado: não aplicável.
Temperatura de Inflamabilidade no Ar: limite Superior: Não inflamável
Limite Inferior: não inflamável
Meios de Extinção: não aplicável.
Riscos de Fogo e Explosão: não aplicável.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções especiais: utilizar os EPI´s usuais descritos na seção 8 para aproximar-se da
área contaminada. O chão pode tornar-se escorregadio, tomar cuidado com quedas.
Precauções ao meio ambiente: não permitir que o produto atinja cursos d´água.
Métodos de limpeza: Recolher a maior quantidade possível em um recipiente limpo,
paraposterior descarte ou reutilização. Cobrir o material residual com absorvente inerte
(areia).
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas de manuseio
Prevenção da exposição do trabalhador: Mantenha a embalagem bem fechada em
locais secos e ventilada.
Evitar altas temperaturas e manter na embalagem original.
Ventilação geral no recinto é recomenda.
Precauções para manuseio seguro: Utilizar os EPI´s descritos na seção 8.
Evitar a inalação.
Medidas técnicas de armazenamento
Condições de armazenagem: Não aplicável.
Produtos e materiais incompatíveis: Oxidantes fortes.
Materiais seguros para embalagens: Embalagem original.
8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL
Medidas de controle de engenharia:
Equipamentos de proteção individual apropriados
Proteção das mãos: Luvas de PVC revestidas.
Proteção da pele e do corpo: Vestuário de proteção, calças e camisa de manga longa.
Proteção dos olhos e do rosto: Óculos de segurança.
Proteção respiratória: Não se espera que seja necessário em caso de ventilação
adequada.
Parâmetros de controle específicos.
Limite de exposição ocupacional.
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Estado físico: Líquido
Cores: Verde, Azul, Branco, Castanho, Rosa e Lilás.
Odor: Vários
Ponto de fusão: Não aplicável
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Ponto de ebulição: Superior 100 °C
Temperatura de decomposição:
Ponto de fulgor:
Limites de explosividade inferior: Não explosivo
Solubilidade em água: solúvel em qualquer proporção.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Condições a evitar: Sol e calor
Substâncias incompatíveis: Evitar contato com agentes oxidantes fortes.
Produtos perigosos de decomposição: Sob fogo decompõe liberando ácido clorídrico e
fumaças
tóxicas, bem como CO e CO2.
Necessidade de adicionar aditivos ou inibidores: Não aplicável.
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda e efeitos locais:
Sensibilização: Irritante aos olhos e pele.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Mobilidade: Não disponível.
Degradabilidade: > 90 %
Bioacumulação: Não disponível.
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Método de tratamento e disposição
Produto: De acordo com os regulamentos locais.
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Restos do produto: De acordo com os regulamentos locais.
Embalagem usada: De acordo com os regulamentos locais.
14. INFORMAÇÕES PARA O TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
15. REGULAMENTAÇÃO DE PRODUTO
O Produto em questão é de uso geral para limpeza e desinfecção de ambientes com
registro na ANVISA nº 321010009. Autorização de funcionamento 302101-7
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
Outras informações são descritas no rótulo do produto. As informações desta FISPQ
representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para
o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a
aplicação específica na embalagem.
Qualquer outro uso do produto que envolva o uso de outras pessoas é de
responsabilidade do usuário. Os usuários devem considerar estes dados apenas como
complemento a outras informações coletadas por eles, assim como; tomar decisões
próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em
consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e
eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes, bem
como a proteção ao meio ambiente, observando as legislações e regulamentações
vigentes.
A F. C. Oliveira não se responsabiliza por perdas, danos ou despesas relacionadas
ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos
ou indenizações de qualquer espécie pela utilização do produto em desacordo com
as instruções do rótulo.
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