Ficha de Informações de Segurança de
Produto – Químico - FISPQ
Nome do produto: SABÃO EM BARRA ECONÔMICO MASTER
FISPQ №: 013
Data de Elaboração: 05/03/2012
Revisão №: 03
Data da revisão: 20/01/2016

1- IDENTIFICAÇÃO
Nome do produto: sabão em barra econômico master.
Aplicação: O produto destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres.
Estado físico: sólido.
Embalagem: 200 g , 1 kg, 5 x 200 g.
Versões: floral, lavanda, neutro e limão.
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:
Sebo bovino, óleo vegetal alcalinizante, branqueador óptico, glicerina, cargas, corantes,
coadjuvantes, essência e água.
3- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
O produto destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e Talheres.
Contato com a Pele: pode causar leve irritação em contato com a pele.
Contato com os Olhos: causa irritação em contato com os olhos, ocasionando um leve
ardor.
Perigos Físicos e Químicos: não apresenta riscos.
Perigos Específicos: produto com características e finalidades desengordurantes
podendo ocasionar irritação aos olhos, pele e mucosas.
Visão Geral de Emergências: manter o produto protegido da ação de luz direta e
calor.
4-MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:
Contato com a Pele: Evitar contato prolongado do produto com a pele. Lavar as partes
atingidas com água em abundância e se persistir a irritação procure socorro médico
levando a embalagem ou o rótulo do produto.
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Proteção do Prestador de Socorro e ou Nota para o Médico: Não há antídoto
específico. O tratamento de superexposição deve ser dirigido para o controle dos
sintomas e das condições clínicas.
Contato com os Olhos: Lave-os com água corrente durante 15 minutos. Se persistir a
irritação procure um Pronto Socorro.
Ingestão: Não provoque vômito e procure socorro médico levando a embalagem ou o
rótulo do produto.
Quais Ações que devem ser Evitadas: Não induzir vômitos em indivíduos
inconscientes. Não reutilizar a embalagem vazia.
Descrição Breve dos Principais Sintomas e Efeitos: Irritação dos olhos e mucosas do
aparelho digestivo, irritação da pele com feridas ou já irritada.
5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:
Ponto de Fulgor: Não 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 Pessoais:
Remoção de fontes de ignição: não aplicável.
Prevenção de inalação, contato com a pele olhos e mucosas: evitar contato com a
pele, mucosas e olhos. Utilizar EPI´s recomendados.
Precauções com o meio ambiente: produto biodegradável.
Método para limpeza: não aplicável.
Prevenção de perigos secundários: embalagens não devem ser reutilizadas.
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7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas apropriadas:
Armazenar o produto em áreas arejadas, ao abrigo do sol, longe de fontes de calor, em
temperaturas entre 0º e 50ºC.Manusear longe de alimentos e agentes fortemente
oxidantes e/ou redutores.Manter o produto em sua embalagem original e fechada, na
posição vertical.Materiais compatíveis: Aço inox, PE, Teflon, PP, PVC, HDPE.
Adequadas: áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas com valas que possibilitem o
escoamento para reservatório de contenção. Tanques de estocagem devem ser cercados
por bacias de contenção e ter drenos para o caso de vazamentos.
A evitar: locais úmidos, descobertos e sem ventilação.
Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar o produto com agentes redutores
e/ou oxidantes fortes, materiais de combustão espontânea e radioativos.
8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL:
Equipamentos de Proteção Individuais:
Proteção dos Olhos e Face: fazer uso de óculos de segurança (limpeza de tecidos,
louças, panelas e talheres , etc...).
Proteção das Mãos: usar luvas de borracha (limpeza de louças e utensílios de cozinha).
Proteção da pele e corpo: utilizar botas de borracha e avental de PVC (limpeza de
tecidos, louças, panelas e talheres, etc...).
Medidas de higiene: adotar as boas práticas de higiene e segurança industrial e seguir
as recomendações constantes no rótulo.
9 – PROPRIEDADES FISÍCO-QUIMÍCOS:
Estado Físico: sólido;
Aparência: solido de colorações amarelo e verde;
Odor: Característico;
Ph: 1%
Ponto de Ebulição: não se aplica;
Solubilidade em água (% em peso): parcialmente solúvel em solventes orgânicos e
miscíveis em água.
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10-ESTABILIDADE E REATIVIDADE:
Instabilidade: em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.
Reações perigosas: nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado
corretamente.
Condição a evitar: temperaturas elevadas. Contato com agentes fortemente oxidantes
e/ou redutores. Produtos perigosos.
Produtos perigosos da decomposição: não aplicável.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:
Toxicidade aguda: não definido.
Efeitos locais: pode causar irritação. Dermatite alérgica de contato.
Efeitos específicos: o produto não apresenta ação teratogênica ou cancerígena.
Sensibilização: pode causar irritação dérmica.
12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Não aplicável, pois o produto é biodegradável.
13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Produto: não aplicável, pois o produto é biodegradável.
Restos do produto: não aplicável, pois o produto é biodegradável.
Embalagens usadas: pode ser encaminhadas para usinas de reciclagem de polietileno.
14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais:
Conforme Portaria 204 de 20/05/97 do Ministério dos Transportes e as
Recomendações para o Transporte de Produtos Perigos das Nações Unidas,
7ªedição,1991, o produto não é classificado como perigoso.
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15 – REGULAMENTAÇÕES DE PRODUTO
O produto destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres com autorização
de funcionamento 302101-7 com numero de registro 25351503924201094.
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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