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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto:  MEKAL 140 – DESINCRUSTANTE ALCALINO CLORADO
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:  Mistura de Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Sequestrante, Coadjuvante   e veículo.
Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: Hipoclorito de Sódio
Nome químico ou genérico de cada ingrediente que contribua para o perigo:  Hipoclorito de Sódio.
Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribuem para o perigo:  
Hipoclorito de Sódio de  3,5 a 5,5%.

3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Perigos mais importantes:  É um forte oxidante, possui ação corrosiva sobre os tecidos da pele e olhos e
mucosas,  é incompatível com ácidos, reagindo com violência e formando gás cloro. 
Efeitos do Produto:  Se em contato direto com os olhos,  poderá causar cegueira. Exposição nas vias
respiratórias provoca queimaduras, tosse e edema pulmonar.
Efeitos adversos a saúde humana: 

 Inalação:  Fortemente  irritante  para  as  membranas mucosas.  Contato prolongado pode  causar
irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.

 Olhos:  Fortemente irritante para os olhos. A severidade dos efeitos depende da concentração do
produto e de quanto tempo após a exposição, os olhos foram lavados.

 Pele: Contato pode causar irritação e queimadura. 
 Ingestão: Pode produzir  queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Efeitos ambientais: Deve ser evitado o despejo em excesso do produto em cursos de água, esgoto e solo.
O Mekal 140 é um álcali forte que em contato com o solo ou água provoca a alteração do pH acarretando a
poluição dos mesmos.
Efeitos físicos e químicos:  É incompatível com ácidos reagindo violentamente, formando o gás cloro. Não
deve ser misturado com amônia, com produtos que a contém ou que podem dar origem à amônia (ex.:
aminas, etc.). O hipoclorito de sódio é incombustível.
Perigos específicos: Reação violenta no contato com ácidos e amônia, liberando gás cloro e cloraminas.
Principais sintomas:  A inalação do vapor  resulta  em tosse  e queimação.  Na  pele causa dermatite  e
queimadura. Nos olhos causa danos sérios podendo chegar até a cegueira. A ingestão leva igualmente a
queimaduras, porém os efeitos toxicológicos não são conhecidos.
Classificação do Produto Químico: Produto Corrosivo
Ações em Emergências: Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a área de 
risco. Manter a favor do vento, afastando-se de áreas baixas. Conter os vazamentos para evitar a entrada
de corpos d´água e penetração no solo.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros: Conforme recomendações a seguir.
Inalação: Retirar a pessoa imediatamente do local, encaminhando-a para um ambiente com ar fresco. Caso
a vítima esteja respirando com dificuldade, uma pessoa devidamente treinada deve administrar oxigênio.
Caso a vítima pare de respirar, uma pessoa devidamente treinada deve proceder com respiração artificial.
Procurar auxílio médico imediatamente.
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Contato com a pele:  Lavar imediatamente a área atingida da vítima com água corrente por um período
mínimo de 20 (vinte) minutos. Remover roupas e calçados contaminados com o produto. Procurar auxílio
médico imediatamente.
Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água em abundância por um período mínimo
de 20 (vinte)  minutos,  mantendo as pálpebras abertas e faça movimentos circulares para assegurar  a
lavagem de toda a superfície. Procurar auxílio médico imediatamente.
Ingestão:   Nunca colocar nada na boca de uma pessoa inconsciente.  Se o produto foi  engolido,  não
provoque vômito. Se o vômito ocorrer naturalmente, mantenha a via respiratório desobstruída e dê mais
água. Procurar auxílio Médico imediatamente.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: De pequenas proporções, usar extintores. De grandes proporções, água
em forma de neblina ou espuma. Produto não inflamável.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS

Precauções pessoais: Usar óculos de proteção contra respingos, luvas, roupas de proteção. Evitar respirar
os vapores. Lavar-se sempre após o manuseio do produto.
Remoção de fontes de ignição: Não aplicável. 
Controle de poeira: Não aplicável.
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar EPIs, vide seção 8.
Precauções para o meio ambiente: Todos os locais onde o material é armazenado devem estar equipados
para que o produto eventualmente derramado possam  ser  recuperados para a neutralização antes  do
descarte.
Métodos de limpeza: Estanque o vazamento e absorva o material derramado com terra ou areia.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Conforme recomendações a seguir.
Prevenção da exposição do trabalhador: Ao manusear o produto utilizar os equipamentos de proteção
individual  descritos no  ítem 8  (Controle  de Exposição  e  Proteção  Individual).  Evitar  inalar  os  vapores
alcalinos. Lavar-se após o manuseio e descontaminar os EPI´s após o uso. Ter sempre equipamentos de
emergência (para derramamentos, vazamentos, etc...) prontamente disponível. 
Orientações para o manuseio seguro:  Evitar o contato com os olhos e pele.  Usar  equipamento de
proteção individual recomendado no ítem 8 (Controle de Exposição e Proteção Individual).
Armazenamento: Evitar o armazenamento do Mekal 140 com produtos incompatíveis. Armazenar em local
fresco e seco. Evitar exposição direta do sol.
Condições de armazenamento adequadas: 

 Armazenar em embalagens hermeticamente fechadas e rotuladas. 
 As embalagens devem estar abrigadas do sol devido a presença de cloro no produto.

Condições de armazenamento a evitar:  Armazenamento em recipientes metálicos sem revestimento e
sob a da luz. Evitar a exposição ao sol e fonte de calor.
Materiais seguros para embalagens: 

 Recomendadas: Embalagens plásticas.

8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos  de  proteção  individual  apropriado:  Para  manuseio,  manutenção,  descarte  e  outras
atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI´s

 Usar luvas de PVC
 Botas de borracha
 Roupa de proteção
 Mascará com sistema de  filtros 
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Precauções especiais: 
 Manter fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.
 Não Reutilizar a embalagem vazia.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS - QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Cor:  Levemente amarelado
Odor:  Característico de Cloro
Densidade(25 °C): 1,1419
pH (1%):  13,65
Teor de cloro ativo: 3,5 a 5,5%
Ponto de fulgor: Não Disponível
Limites de explosividade: Não disponível
- Limites de explosividade superior(LES):   Não disponível
- Limites de explosividade inferior (LEI): Não disponível

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições especificas: 
Instabilidade: Estável em condições normais de uso.
Reações perigosas:  Evitar  contato com metais pesados,  agentes redutores,  orgânicos,  éter,  amônia e
ácidos.
Produtos perigosos na decomposição: Pode ser produzidos gases que contenham cloro, em função da
temperatura, do pH, do tempo e dos materiais e substâncias presentes.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de Acordo com as Diferentes Vias de Exposição
•  Ingestão:  Este tipo de exposição não é comum,  mas se ocorrer  causará irritação,  corrosão  no trato
gastrointestinal, dor e vômitos.
• Inalação: Tosse, sufocação e irritação.
• Contato com a Pele: É irritante e corrosivo, podendo levar a dermatites
• Contato com os Olhos: Dor, irritação, podendo levar à cegueira.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: O Mekal 140 está sujeito a  degradação
por ação da luz solar, calor e ação de substâncias normalmente  presentes no solo. É fortemente alcalino, e
se for despejado em excesso sobre a água, haverá aumento do pH. Algumas espécies de organismos
aquáticos, não resistem a meios líquidos com pH acima de 9. 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição:  O tratamento e a disposição dos resíduos devem ser feitos em
ambiente adequado por pessoas treinadas com a utilização dos EPI´s indicados para a atividade. Conter o
derramamento, recolhendo-o para o descarte, de acordo com os critérios ambientais legais.
Produto:  A disposição de tal material, deverá ser realizada conforme Legislações Federais, Estaduais e
Municipais em vigência. 
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: As embalagens usadas devem ser descontaminadas e dispostas de forma adequada,
não podendo ser reutilizadas para outros produtos.  Se possível, retornar ao fabricante.  Caso contrário,
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dispor como produto corrosivo.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais ou internacionais:
 Transportes  terrestres:  Produto  não  enquadrado  na  portaria  em  vigor  sobre  o  transporte  de

produtos perigosos.
 
15 - INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Precauções: 
 PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO.
 CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
 Nunca reutilize a embalagem vazia.
 Não misturar com água na embalagem original.
 Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.

Primeiros Socorros:
 Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Procure

um médico.
 Em caso de ingestão, não provocar vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou

Serviço de Saúde mais próximo. Leve sempre que possível o rótulo ou embalagem do produto.
Centro de intoxicações: Fone: 0800 722 6001.

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. 


