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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
 
DETERBOM BT73 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/ EMPRESA: 
Identificação da Substância/ Preparação: 
Nome do produto: DETERBOM BT73 
 
Identificação da Sociedade/ Empresa: 
Gama Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
Rua Sergipe, 318 – Neópolis  
Gravataí – RS CEP: 94100-070 
Tel.: (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:  
Tensoativos aniônicos e não iônico, Hidróxido de Amônio, Agente antiredepositante, Alcalinizante, Opacificante, 
Emulsificante, Espessante, Sequestrante, Corante, Fragrância e Veículo. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:  
Contato com os olhos – Causa irritação e queimaduras graves. 
Contato com a pele – Causa irritação e queimaduras graves. 
Ingestão – Causa irritação e queimaduras nas vias digestivas. Se ingerido pode provocar danos aos tecidos. 
Causa dores de cabeça, náuseas e vômitos. 
Inalação- Os vapores inalados em excesso causam tontura, sufocação e irritação no trato respiratório. 
Meio ambiente- Pode causar danos a flora e a fauna terrestres e aquáticas. 
Não enviar o produto puro direto para esgotos ou próximo a nascentes e rios 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:  
Contato com os olhos: Lave imediatamente com água em abundancia por cerca de quinze minutos. Persistindo a 
irritação, procure assistência médica, levando o rótulo do produto.  
Ingestão: Consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. 
Contato com a pele: lave imediatamente com água em abundância por cerca de 15 minutos e retire as roupas 
contaminadas. Persistindo a irritação procure assistência médica, levando o rótulo do produto. 
Inalação: Remova a vítima para local arejado 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 
Produto não combustível, mas favorece a combustão de outras substâncias. Extintores apropriados: Água em 
forma de neblina e pó químico seco. 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0 

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS  
Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira 

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br 
Responsável Técnica Química Industrial Letícia Plácida Morás  

CRQ 05202403 5ª Região 

 
 
 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO: 
Precauções pessoais: Usar equipamento de proteção individual, tais como: 
Luvas de PVC revestido, avental, máscara com filtro de proteção para vapores orgânicos e óculos de segurança. 
Precauções ambientais: Recolher o produto em embalagens plásticas e encaminhar para descarte apropriado. 
Não descartar o produto puro no solo, esgotos ou próximo a nascentes. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 
Conselhos para uma manipulação segura: 
Usar luvas de PVC e óculos de segurança. A aplicação deve ser feita em locais arejados ou com ventilação 
auxiliar. 
Precauções adicionais: 
Conservar a embalagem ao abrigo da luz e calor. 
Não reutilizar a embalagem para outros fins. 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
Ventilação: Local; 
Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha em atividades de contato direto com o produto; 
Proteção dos olhos: Óculos de proteção; 
Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável; 
Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do 
produto; Precauções especiais: Evitar contato com a pele e as roupas. 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido viscoso 
Cor: Azul 
Odor: Característico 
pH puro (25°C): 10,50 a 11,50 
Densidade (25°C): 1,040g/cm³ 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 
Estabilidade: Estável. 
Condições a evitar: Calor. 
Materiais a evitar: Ácidos minerais não oxidantes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácidos orgânicos, amidas, 
anidridos orgânicos, isocianetos, acetato de vinila, óxidos de alcenos, aldeídos, esteres, mercúrio e prata. 
Produtos de decomposição perigosos: Nitrogênio e Hidrogênio. 
Outras informações: Ação corrosiva sobre ligas de cobre. 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 
Se usado conforme orientações e para o fim indicado não oferece riscos à saúde e meio ambiente. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS: 
Todos os componentes da sua formulação podem se neutralizados, precipitados, degradados ou biodegradados 
e oxidados em qualquer unidade normal de tratamento de despejo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0 

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS  
Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira 

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br 
Responsável Técnica Química Industrial Letícia Plácida Morás  

CRQ 05202403 5ª Região 

 
 
 
 
 
13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 
Tratamento de solução de amônia residual: Tratar de conformidade com os regulamentos locais e nacionais. A 
Neutralização do hidróxido de amônio pode ser feita com qualquer ácido, ou ainda, incineração ou degradação 
biológica. 
Tratamento das embalagens: Para evitar os tratamentos, utilizar sempre que possível uma embalagem de 
circulação (reutilizável) reservada a este produto. Senão, lavar abundante a embalagem com água e tratar o 
efluente como um resíduo. As embalagens esvaziadas e limpas podem ser reutilizadas em conformidade com as 
regulamentações. Impedir o descarte diretamente no solo, esgotos ou próximo a nascentes e cursos de água. No 
aso de vazamentos, recolher o produto em bombonas fechadas e encaminhar para descarte adequado. 
Após o uso o produto já diluído pode ser descartado normalmente para o esgoto. 
 
14. QUESTÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE: 
Não requer cuidados especiais. Produto não perigoso. 
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO: 
Informações sobre riscos e segurança: 
Frases de segurança: 
S 20/21 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
S 24/25 – Evitar o contato com a pele e os olhos. 
S 26 – Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista. 
S 36/37/39 – Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados. 
S 62 – Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou o rótulo  
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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 do 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. 
 


