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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/ EMPRESA: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/ PREPARAÇÃO: 

Nome do produto: BLUE LINE HEALTH BT905 

Categoria: Desinfetante para roupas Hospitalares 

 

IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE/ EMPRESA: 

Nome da empresa: Gama Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 

Endereço da empresa: Rua Sergipe, 318 – Neópolis  

Gravataí – RS   CEP: 94100-070 

Telefone: (51) 3431-8977 Fax: (51) 3431-8977 

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br  

Responsável Técnica: Química Industrial Letícia Plácida Morás 

CRQ: 05202403 – 5ª Região  

 

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:  

 

Tipo de produto: Preparado 

Nome químico ou genérico: Não aplicável por ser uma mistura. 

Classificação e rotulagem de perigo: Produto corrosivo e oxidante. 

Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo:  

 

Nome Químico % em peso Número CAS 

Peróxido de Hidrogênio 22,2 7722-84-1 

Ácido Acético 14,6 64-19-7 

Ácido Peracético 5,8 79-21-0 

 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:  

 

Perigos mais importantes: Produto oxidante. Pode incendiar sob ação do calor. Causa severas queimaduras na pele e 

dano aos olhos. Nocivo se ingerido e em contato com a pele. Tóxico se inalado. Pode provocar irritação das vias 

respiratórias. 

Efeitos ambientais: Deve-se respeitar as recomendações relativas à eliminação, assim como as normas nacionais ou locais 
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aplicáveis. Não despejar diretamente em leitos de rios, lagos, poços, nascentes, etc. 

Perigos físicos e químicos: Por ser oxidante, oxigênio liberado em conseqüência da decomposição exotérmica pode 

favorecer a combustão no caso de incêndio próximo. 

Perigos específicos: Pode provocar incêndios. Provoca queimaduras. Tóxico por inalação. Nocivo em contato com a pele e 

por ingestão. 

Principais sintomas: 

Olhos: Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjuntivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido 

com os olhos pode causar dano irreparável e cegueira. Sintomas: Vermelhidão, lacrimejamento e tumefação dos tecidos. 

Inalação: Corrosivo para o sistema respiratório. Sintomas: Dificuldade em respirar, Tosse, pneumonia química, edema 

pulmonar. Exposição repetida ou prolongada: Sangramento no nariz, bronquite crônica. 

Pele: Corrosivo. Provoca queimaduras graves. Sintomas: Vermelhidão, Tumefação dos tecidos. 

Ingestão: Queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estomago. Sintomas: Náusea, 

Dor abdominal, Vômito com sangue, Diarréia, Sufocação, Tosse, Grave deficiência respiratória. Risco de: Problemas 

respiratórios  

Visão geral da emergência: remover a roupa e sapatos contaminados imediatamente de forma segura  

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:  

 

Inalação: Remover a vítima do local contaminado o mais rápido possível. Transportá-la deitada e levá-la para um local 

arejado e bem ventilado, mantendo-a quente e cobrindo-a com roupa. Se for necessário, fazer reanimação respiratória e  

procurar o médico imediatamente. 

Ingestão: Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto. Não 

provoque o vômito. Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver 

consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água.  

Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados, sob o chuveiro se necessário e lavar com água corrente 

abundante por 15 minutos (mínimo). Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Não aplicar pomadas ou similares. 

Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto. 

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las se possível. Lavar com água corrente no 

mínimo por 15 minutos com as pálpebras bem afastadas, e inclusive debaixo das pálpebras. Não aplicar colírio ou similares. 

Procura assistência Médica imediatamente. Mantenha a hidratação dos olhos com água limpa durante o transporte até o 

centro hospitalar. 

Notas para o médico: Tratamento para queimadura química. Prevenção ou tratamento do estado de choque ou edema 

pulmonar. Acompanhamento médico durante pelo menos 48 horas. 

Centro de Informações Toxicológicas: 0800-721-3000/ Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 

 

Meios de extinção apropriados: Água em grande quantidade, água pulverizada (aspersão). 

Meios de extinção contra indicados: Nenhum. 

Riscos específicos: Pode incendiar pela ação do calor. Por ser oxidante, oxigênio liberado em conseqüência da 

decomposição exotérmica pode favorecer a combustão no caso de incêndio próximo. Agente oxidante pode causar a ignição 

espontânea de materiais combustíveis. O contato com produtos inflamáveis pode causar incêndios ou explosões. Deve-se 

ter cuidado particular no caso de decomposição nos espaços ou recipientes confinados, pois pode ocorrer uma sobre-

pressão. 

Métodos específicos: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Posicionar-se de costas para o vento. Usar 

água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo. Se for seguro, retirar os 

recipientes expostos ao fogo, se não, arrefecê-los com grande quantidade de água. Não se aproximar de recipientes que 

estiveram expostos ao fogo sem os arrefecer suficientemente.  

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para 

o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate 

ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos. Usar aparelho autônomo de respiração em 

ambientes fechados próximos ou em locais confinados. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO: 

 

Remoção de fontes de ignição: Manter longe de fontes de ignição. Fontes de calor favorecem a decomposição do produto 

e por conseqüência a liberação de oxigênio. 

Controle de poeira: Produto na forma líquida, evitar a formação de aerossóis.  

Precauções Pessoais: Isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, mencionados no item 8. Pessoas que lidam 

com derrames volumosos devem usar vestuário protetor completo incluindo equipamento respiratório. Aproximar-se de 

costas para o vento. A roupa contaminada deve ser lavada antes de ser novamente usada.  

Precauções Ambientais: Não descartar o produto puro no solo, esgoto ou próximo a nascentes. 

Prevenção de incêndio e explosão: Afastar os materiais e produtos incompatíveis com o produto (ver seção 10). Se for 

seguro, sem expor as pessoas, tentar conter o vazamento. A secagem deste produto na roupa ou substâncias combustíveis 

pode causar um incêndio, portanto em caso de contato com materiais combustíveis, evite deixá-los secar, buscando diluir 

com água. 

Métodos de Limpeza: Conter vazamentos. Absorver a produto com material absorvente (areia ou terra), transferir para um 

recipiente adequado, fechar o recipiente e encaminhar o material contaminado para disposição final. Grandes derrames: Se 

possível, delimitar com areia ou terra as grandes quantidades de líquido derramado. Diluir abundantemente com água.  Não 

adicionar produtos químicos. Nunca retorne produto derramado aos recipientes de origem a fim de reutilizá-lo (Perigo de 
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decomposição). 

Disposição: Dispor o resíduo em embalagem adequada e encaminhar para destinação correta conforme legislação local 

vigente. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

MANUSEIO 

Precauções para manuseio seguro: Usar somente em locais bem ventilados. Utilizar apenas utensílios limpos e secos, 

Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Manipular afastado de fontes de calor e 

afastado de materiais e produtos incompatíveis. Nunca retornar ao recipiente o produto não utilizado. Evitar qualquer contato 

com materiais orgânicos. Utilizar EPIs indicados. 

Medidas de higiene: assegurar-se de que lava-olhos e chuveiros de emergência estejam próximos ao local de trabalho. 

Remover imediatamente a roupa e sapatos contaminados. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.  

Manusear o produto somente em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de 

manuseio do produto. 

Precauções ao meio ambiente: Conter possíveis vazamentos, impedindo que o produto contamine rios e/ou lagos e o solo. 

 

ARMAZENAMENTO 

Condições de armazenamento Adequadas: Armazenar em local limpo, bem ventilado, ao abrigo da luz solar direta e de 

fontes de calor. Manter o produto na embalagem original e bem fechada. Manter afastado de substâncias incompatíveis. As 

embalagens devem ser mantidas com a devida identificação original de modo que o usuário identifique o risco que o produto 

propicie. Manter em embalagens que possuam válvulas/alívios de pressão/respiradores de segurança. 

Â evitar: Manter fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem para outros fins. 

Produtos e materiais a evitar: Conservar longe de materiais incompatíveis (ver seção 10), materiais orgânicos e longe de 

fontes de calor. 

Embalagens recomendadas: Embalagens de polietileno de alta densidade. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

Limites de exposição ocupacional: por componente 

 

Para componente ÁCIDO PERACÉTICO 

SAEL (Solvay) 2008 

TWA = 0,2 ppm 
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Para componente ÁCIDO ACÉTICO 

Brasil. OELs. (NR - 15, Anexo 11) Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no 

local de trabalho 03 2008: 

Média ponderada de tempo = 8 ppm  

Média ponderada de tempo = 20 mg/m3  

 

Para componente PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

EUA. Valores limites de limiar ACGIH 03 2012  

Média ponderada de tempo = 1 ppm  

 

OBS: ACGIH® e TLV® são marcas registradas da American Conference of Governmental Industrial Hygienists. SAEL é 

Limite de exposição aceitável Solvay (Solvay Acceptable Exposure Limit ), para uma concentração média admissível (TWA-

Time weighted average) de 8 h de trabalho por dia. 

 

Medidas de controle de engenharia: Utilizar ventilação/exaustão adequada nos locais de trabalho. 

Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. 

Controle da exposição 

Ventilação dos locais. Prever uma aspiração local adequada se há riscos de emissão. Instalar dispositivos que permitam 

respeitar os valores limite de exposição.  

Controle da exposição profissional 

Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Quando os operadores 

estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. 

Em caso de emanação de vapores/ gases: máscara facial com cartucho para gases ácidos ou do tipo B.  

Proteção das mãos: Luvas de proteção com resistência química. Material mais recomendado: borracha butílica. 

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção para todas as operações industriais. Se há risco de projeções, óculos 

químicos estanques ou viseira. 

Proteção da pele e corpo: Avental quimicamente resistente ou vestuário de proteção e botas de borracha resistente a 

produtos químicos (preferencialmente butílica) 

Outras precauções: Estações de emergência com chuveiros e lava olhos. Consultar um higienista industrial ou engenheiro 

de segurança para a seleção do equipamento de proteção individual mais adequado às condições de trabalho. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 

Estado físico: Líquido  

Cor: Incolor 

Odor: Característico pungente 

pH puro a 25ºC: < 1,00 
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Densidade a 25ºC: 1,130 g/cm³ 

Limites de explosividade: O produto não contém materiais com risco de explosão. 

Ponto de ebulição: Não aplicável (decomposição) 

Ponto de fulgor: Não aplicável. Nota: Possibilidade de vapores inflamáveis acima da temperatura de decomposição auto-

acelerada com liberação de oxigênio. 

Inflamabilidade: Não aplicável. 

Perigo de explosão: Não aplicável. 

Propriedades Oxidantes: Oxidante. 

Solubilidade: Miscível em todas as proporções com Água. 

Temperatura de Decomposição: ≥ 55ºC -> Temperatura de Decomposição Auto-Acelerada (TAAD) com liberação de 

oxigênio. 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

 

Reatividade: Decompõe-se com o calor. Pode incendiar sob ação do calor. Perigo exotérmico potencial  

Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de manuseio e armazenagem.  

Reações perigosas: Favorece a combustão de materiais combustíveis. O contacto com produtos inflamáveis pode causar 

incêndios ou explosões. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado. Fogo ou calor intenso podem causar a 

ruptura violenta das embalagens.  

Condições a evitar: Contaminação. Para evitar decomposição térmica, evitar fontes de calor, não superaquecer. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Ácidos, Bases, Metais, Sais de metais pesados, Sais de metal em pó, Agentes 

redutores, Agentes oxidantes, Materiais orgânicos, Materiais inflamáveis  

Produtos perigosos da decomposição: Oxigênio 

Outras informações: Em caso de decomposição libera calor, vapor de água e gases nocivos. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 

 

TOXICIDADE AGUDA 

Para BLUE LINE HEALTH BT905:  

DL50 Oral (ratazana) Dose: > 2000 mg/kg quando em solução de uso de 0,5%  

 

Para componente ÁCIDO ACÉTICO 

Inalação: CL50 (inalação – rato) = 5620 ppm (1 h) – Riscos de edema pulmonar. 

Contato com a pele: DL50 (pele – coelho) = 1060 mg/Kg. 

Ingestão: DL50 (oral – rato) = 3310 mg/kg 
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DL50 (oral – camundongo) = 4960 mg/kg 

Efeitos locais 

Inalação: Irritante para o sistema respiratório. Risco de formação de edema pulmonar. 

Contato com a pele: Extremamente irritante para a pele. Provoca queimaduras severas, dermatites e mucosas. 

Contato com os olhos: Extremamente irritante para os olhos. Causa queimaduras, lacrimejamento e conjuntivite. 

Ingestão: Pode provocar um efeito corrosivo sobre o trato digestivo. 

 

Para componente ÁCIDO PERACÉTICO 

Ingestão: DL50 (oral -ratazana)= 330 mg/kg (Solução de ácido peracético 7%) 

Contato com a pele: DL50 (pele – coelho)= 1410 mg/kg (Solução 10%) 

Inalação: CL50 (inalação – rato) = 590 mg/m3 (1 h) (Ácido peracético) 

Sensibilização: Cobaia (porco da índia), não sensibilizante (pele). 

Efeitos locais 

Efeitos Principais: Corrosivo para as mucosas, os olhos e a pele. A gravidade das lesões e o prognóstico da intoxicação 

dependem diretamente da concentração e da duração da exposição. 

Inalação: Irritação intensa do nariz e da garganta. Acessos de tosse e respiração difícil. Risco de broncopneumonia química, 

de edema pulmonar. No caso de exposições repetidas ou prolongadas: risco de dor de garganta, de perda de sangue pelo 

nariz, de bronquite crônica. 

Contato com os olhos: Irritação intensa, lacrimejo, vermelhidão dos olhos e edema das pálpebras.Queimaduras.Risco de 

lesões graves ou permanentes do olho.Risco de perda de visão. 

Contato com a pele: Irritação dolorosa, vermelhidão e destacamento ou erosão da pele.Risco de queimaduras profundas. 

Ingestão: Risco pouco provável (odor picante). Face pálida e cianozada. Irritação intensa, queimaduras, risco de perfuração 

digestiva com estado de choque. Abundantes secreções da boca e do nariz, com risco de sufocação. Risco de edema da 

garganta, com sufocação. Tumefação do estômago, eruptações (arrotos). Náuseas e vômitos ensangüentados. Tosse e 

respiração difícil. Risco de broncopneumonia química, de edema pulmonar 

 

Para componente PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

Ingestão: DL50 (oral -ratazana)= 801 mg/kg. (Substância testada: H2O2 60%);  

Inalação: CL50 (inalação – rato) =  0,17 mg/l / 4 h. (Substância testada: H2O2 50%);  

Contato com a pele: DL50 (pele – coelho)=  > 6500 mg/kg. (Substância testada: H2O2 70%). 

Efeitos locais:  

Irritação na pele: corrosivo, coelhos / 1 h;  

Irritação nos olhos: risco grave de lesões oculares, coelhos, (Substância testada: H2O2 35%). 

Sensibilização: Teste de maximização, porquinhos da índia, não é sensibilizador. 
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TOXICIDADE CRÔNICA 

 

Para componente ÁCIDO PERACÉTICO 

Toxicidade crônica: 

Efeito mutagênico in vitro, mas não in vivo. Via oral, depois de exposição repetida, ratazana, sem efeito sistêmico. Via 

dérmica, depois de exposição repetida, cobaia (porco da índia), 0,12 %, efeito irritante. Inalação, após exposição única, 

ratazana, 5 mg/m3, efeito irritante. Sem efeito cancerígeno. 

Comentário: 

Efeito tóxico vinculado principalmente às propriedades corrosivas do produto. 

 

Para componente PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

Toxicidade de reprodução / Teratogeneidade: Estudo da teratogenidade, espécies diferentes: nenhuma indicação de ação 

teratogênica. 

Carcinogenicidade: Indicações de um possível efeito carcinogeno nos experimentos com animais: Até agora, não foi 

possível provar de forma clara a existência de elevados riscos de tumores. 

O Peróxido de Hidrogênio não é considerado uma substância carcinogênica, segundo MAK, IARC, NTP, OSHA, ACGIH. 

Efeitos toxicologicamente sinérgicos: 

Efeitos sobre a pele: Causa queimadura. Em caso de contato prolongado, pode surgir vermelhidão local ou forte irritação 

(coloração branca) até a formação de bolhas (queimadura). 

Efeitos sobre os olhos: Efeito fortemente irritante até efeito cáustico. Pode causar graves conjuntivites, lesões da córnea 

ou lesões irreversíveis nos olhos. Os sintomas podem surgir com atraso. 

Efeitos em caso de ingestão: A ingestão pode causar hemorragias das mucosas da boca, do tubo digestivo e do 

estômago. A rápida liberação de oxigênio pode provocar dilatação e hemorragias da mucosa do estômago e originar lesões 

graves dos órgãos internos, em especial se for ingerido grande quantidade de produto. 

Outras indicações toxicológicas: 

O produto foi testado apenas quando diluído em sua concentração indicada de uso 0,5% (1:200). As demais indicações 

sobre toxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS: 

 

Para componente ÁCIDO ACÉTICO 

Mobilidade: 

Produto infiltra-se facilmente no solo, sob efeito da chuva. Compartimento alvo do produto: Água 

Biodegradabilidade 

Biodegradabilidade aeróbica final: Facilmente biodegradável. 
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Bioacumulação: 

Coeficiente de partição n- octanol/água: Muito pouco biocumulativo. 

Ecotoxicidade 

Efeitos sobre organismos aquáticos: CE50 (crustáceo - magna de daphnia) = 150 mg/L (24h) 

CL50 (peixe - promelas de pimephales) = 88 mg/L (96h) 

 

Para componente ÁCIDO PERACÉTICO 

Ecotoxicidade aguda: 

Peixes, Salmo gairdneri, LC 50, 96 h, 13 mg/L. 

Condições: água doce (fresca). 

Peixes, Salmo gairdneri, NOEC, pigmentação, < 10 mg/L. 

Peixes, Pleuronectes platessa, LC 50, 96h, 89.1 mg/L. 

Condições: água salgada. Solução 12%. 

Peixes, Pleuronectes platessa, NOEC, 56 mg/L. 

Crustáceos, Daphnia magna, EC 50, 48 h, 3,3 mg/L. 

Condições: água doce(fresca). 

Crustáceos, Daphnia magna, NOEC, 1 mg/L. 

Crustáceos, Crangon crangon, EC 50, 96 h, 126,8 mg/L. 

Condições: água salgada. Solução 12%. 

Crustáceos, Crangon crangon, NOEC, 56 mg/L. 

Algas, espécies diversas, EC 50, 72 a 96 horas, 0,7 a 16 mg/L. 

Bactérias, Pseudomonas aeruginosa, EC 100, 5 minutos, 5 mg/L. 

Ecotoxicidade crônica: 

Peixes, espécies diversas, LC 50. Resultado: não há dados. 

Peixes, espécies diversas, NOEC. Resultado: não há dados. 

Plantas terrestres, espécies diversas, LOEC, fitotoxicidade, 10 mg/L. Resultado: efeito fitotóxico. 

Mobilidade: 

Ar - Volatilidade não significativa. 

Água - Solubilidade e mobilidade consideráveis. 

Solo - Adsorção não significativa. 

Sedimentos - Adsorção não significativa. 

Persistência/ degradabilidade 

Degradabilidade abiótica: 

Ar - fotólise significativa. 

Água, t ½ 120 horas. Resultado: Hidrólise significativa. 

Produtos de degradação: ácido acético e peróxido de hidrogênio (bio) degradáveis. Cinética como uma função da 

temperatura, da diluição e da presença de impurezas (Solução 0,2 %). 
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Solo, 99 %, 20 minutos. Resultado: Degradação significativa (Solução a 1%). 

Degradabilidade biótica: 

Aeróbia, teste: biodegradabilidade fácil / frasco fechado. Resultado: não biodegradável. 

Aeróbia, teste: biodegradabilidade intrínseca, >70 %, 28 dias. Condições: concentração ensaiada: 2-5 

ppm/cultura adaptada. 

Anaeróbia: não há dados. 

Efeitos sobre as instalações de tratamento biológico, 90 mg/L. Resultado: ação inibidora e aumento da DBO do efluente 

tratado por formação de ácido acético. 

Potencial para bioacumulação: Log P o/w -1,25. Resultado: Não bioacumulável. 

Outros efeitos adversos: Avaliação em curso. 

Comentários: Tóxico para os organismos aquáticos. Contudo, o perigo para o ambiente é limitado, em virtude das 

propriedades do produto: 

• A ausência de bioacumulação. 

• A sua alta degradabilidade abiótica e biótica. 

• A fraca persistência dos produtos de degradação. 

 

Para componente PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

Persistência / degradabilidade:  

Meio Água / solo: Rápida decomposição em oxigênio e água. 

Bioacumulação:  

Não é esperada devido à decomposição e/ou redução em oxigênio e água. Comportamento esperado: Rápida 

decomposição em oxigênio e água. 

Impacto ambiental: Meio Água / solo: O Peróxido de Hidrogênio consta como produto perigoso a água. Meio Ar: Não há 

valores limites especificados. 

Ecotoxicidade: 

Toxicidade em peixes: LC 50 (96h): 16 – 37 mg/l, várias espécies. 

Toxicidade em crustáceos: EC 50 (48h): 2,4 mg/l, várias espécies. 

Toxicidade em algas: IC 50 (72h): 2,5 mg/l, Chlorella vulgaris. 

Outras indicações ecotoxicológicas: 

O produto não foi testado. As indicações sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes 

individuais. 

 

 

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

 

Métodos de tratamento e disposição: Dispor o resíduo em embalagem adequada e encaminhar para destinação correta, 

observando legislação local. Pequenas quantidades: Diluir até 0,1% de água e depois pode ser enviado a uma estação de 
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tratamento biológico. 

Produto e resíduo de Produto: Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou encaminhar para 

instalações autorizadas para recolhimento de resíduos. 

Embalagens usadas: Não reutilizar. Encaminhar para empresas especializadas e autorizadas para destinação final ou 

reciclagem, observando legislação local. Embalagem vazia é uma fonte de perigo até que a mesma tenha sido efetivamente 

limpa. Faz-se necessário correto manuseio e estocagem. 

 

 

 

14. QUESTÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE: 

 

Regulamentação nacional:  

Resolução nº 420 ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) 

Número da ONU 3109 

Nome apropriado para embarque Peróxido orgânico 

Classe de risco 5.2 – Peróxido orgânico 

8 - Corrosivo 

Número de risco 539 

Grupo de embalagem II 

 

 

 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO: 

 

Frases de precaução 

PREVENÇÃO 

P210 – Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de superfícies quentes. - Não fumar. 

P260 – Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial 

 

RESPOSTA 

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 

contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha. 

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários 

minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 

P310 – Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. Produto registrado na ANVISA/MS. 

 

Abreviações e Outros Termos Usados: 

LC50 (Lethal Concentration – 50%) = Concentração letal a 50% da população exposta ao produto 

LD 50 (Lethal Dose – 50%) = Dose letal a 50% da população à qual foi administrada a substância. 

EC 50 (Effect Concentratrion – 50%) = Concentração que causa efeito em 50% da população em teste. O efeito não significa 

morte, mas normalmente diz respeito à capacidade de locomoção (mover ou nadar).  

NOEC= a maior concentração tóxica à qual os organismos-teste podem ser expostos sem se verificar efeitos adversos. 

LOEC= a menor concentração de tóxicos em que os organismos expostos sofrem os efeitos esperados. 

 

Nota: Esta FISPQ foi elaborada de acordo a NBR 14.725 e tem por objetivo esclarecer os clientes e técnicos de segurança 

do trabalho quanto ao correto uso do produto e seus perigos. 

Constitui obrigação de o usuário determinar que o produto seja manuseado de maneira segura e também do uso de EPI 

necessário.  

As informações e recomendações foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emiti-las. 

Para maiores informações, entrar em contato com a Empresa. 

 

 


