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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto: MEKAL LC 340– Detergente Desengordurante
Nome da empresa: Mekal Produtos Químicos Ltda
Endereço: Rua Alfredo Oscar Kochemborger, nº 20, Carazinho - RS
Tel. da empresa: (54) 3330 1455 / Tel. de emergência: (54) - 3330 1455 / (54) 3330 9816
E-mail: sac@mekalquimica.com.br / Site: www.grupomekal.com.br
2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado: Produto preparado.
Natureza química: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, Neutralizante, Regulador de ph,Tensoativo
Aniônico, Tensoativos Não ionicos, Anti- Redepositantes,Sequestrante,Coadjuvante, Branqueador óptico,
Fragrância, Conservante, Veículo
Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: Não aplicável.
Nome químico ou genérico de cada ingrediente que contribue para o perigo: Não disponível.
Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribuem para o perigo: Não
aplicável.
3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO
Perigos mais importantes: Não aplicável.
Efeitos adversos a saúde humana: Evitar contatos prolongados do produto e suas soluções.
Perigos específicos: Não aplicável.
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Medidas de primeiros socorros:
- Contato com os olhos: Se em contato com os olhos, lave-os com bastante água.
- Ingestão: Em caso de ingestão não provocar vômitos. Consulte o médico.
- Notas para o médico: Indicar o estado da vítima e o grau de exposição do produto.
5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados: Não é esperado que este produto se incendeie.
6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS
Precauções pessoais: Não ficar em contato prolongado com o produto e suas soluções.
Precauções para o meio ambiente: Não deixar escapar para canalização de águas residuais.
Métodos de limpeza: Pequenos vazamentos podem ser controlados com agentes absorventes. Ex: Areia,
terra, etc...
7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio: Medidas técnicas:
Orientações para o manuseio seguro: Evitar o contato com os olhos e contato prolongado com a pele.
Usar equipamento de proteção individual recomendado no ítem 8 (Controle de Exposição e Proteção
Individual).
Armazenamento: Condições de armazenamento adequadas: Armazenar em embalagens hermeticamente
fechadas e rotuladas.
Materiais seguros para embalagens:
− Recomendadas: Não aplicável.
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8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Equipamentos de proteção individual apropriado: Utilizar luvas e avental de material impermeável,
óculos de segurança.
Precauções especiais:
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Reutilizar a embalagem somente para o mesmo produto.
9 - PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS
Estado físico: Líquido viscoso
Cor: Azul
Odor: caraterístico
Densidade(25 °C): 1,02
pH (10%): 7
Inflamabilidade: Nula
Ponto de fulgor: Não disponível.
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Condições específicas:
Instabilidade: Estável em condições normais.
Reações perigosas: Não disponível.
11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:
- Toxicidade aguda: Não disponível.
- Efeitos locais: Não disponível.
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: Não disponível.
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Métodos de tratamento e disposição:
- Produto: A disposição de tal material, deverá ser realizada conforme Legislações Federais, Estaduais e
Municipais em vigência. Se necessário, consultar o órgão ambiental.
- Resto de produto: A disposição de tal material, deverá ser realizada conforme Legislações Federais,
Estaduais e Municipais em vigência. Se necessário, consultar o órgão ambiental.
- Embalagens usadas: A disposição de tal material, deverá ser realizada conforme Legislações Federais,
Estaduais e Municipais em vigência. Se necessário, consultar o órgão ambiental.
14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais ou internacionais: Este produto não se enquadra na portaria em vigor
referente a transporte de produtos perigosos.
15 - INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
Regulamentações:
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−

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:
- Precauções:
Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Impedir contato com os olhos, pele e roupas durante a manipulação.
- Primeiros socorros:
Em contato com os olhos lavar com água em abundância.
Em caso de ingestão acidental não provocar vômitos.
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
O produto deve ser usado em aplicações condizentes com a nossa literatura. As pessoas que manuseiam
este produto devem ser informadas das precauções de segurança recomendadas e devem ter acesso a
essa informação. Para quaisquer outros usos devem ser avaliadas as exposições a fim de que práticas
adequadas de manuseio e programas de treinamento possam ser estabelecidos para garantir operações
seguras no local de trabalho.

