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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

LIMTEX BT223 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/ EMPRESA: 
Identificação da Substância/ Preparação: 
Nome do produto: LIMTEX BT223 

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:  
Percarbonato de sódio, Ativador de Bleach, Enzimas, Branqueador óptico,Tensoativo não iônico e Carga. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:  
Contato com os olhos: Causa irritação e queimaduras graves. 
Contato com a pele: Causa irritação e queimaduras 
Ingestão: Causa irritação e queimaduras nas vias digestivas. Se ingerido pode provocar danos aos tecidos 
Inalação: Pode causar tontura e sufocação, se inalado em excesso. 
Meio ambiente: Pode causar danos a flora e a fauna. Não enviar o produto puro direto para esgotos ou próximo a 
nascentes e rios. 
Favorece a inflamação de matérias combustíveis.  
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:  
Contato com os olhos: Lave imediatamente com água em abundancia por cerca de 15 minutos. Persistindo a 
irritação, procure assistência médica, levando o rótulo do produto.  
Inalação: Remover a vítima para um local fresco e arejado. Se necessário, 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. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 
Meios adequados de extinção: Água, espuma, pó químico e dióxido de carbono. 
Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: Compostos orgânicos. 
Perigos específicos para combate a incêndios: O produto é um composto peróxido inorgânico com ação 
oxidante. O produto é comburente. Evitar o contato com substâncias inflamáveis.  
No caso de incêndios nas imediações, perigo de desintegração com liberação de oxigênio. 
Perigo se formação de excesso de pressão e perigo de arrebentamento, no caso de desintegração em 
reservatórios e tubagens fechadas. A liberação de oxigênio pode provocar a deflagração de incêndios. 
Em caso de incêndio, separar os recipientes que corram risco e colocá-los num local seguro, se possível sem 
perigo. 
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Proteger contra calor e unidade. Manter afastado de matérias combustíveis. 
A água destinada à extinção não deve penetrar na canalização, no sub-solo ou nas águas subterrâneas. A água 
contaminada de extinção deverá ser eliminada segundo às normas das autoridades locais.  
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO: 
Precauções individuais: Usar equipamento de proteção pessoal, ver o item 8. 
Manter afastadas pessoas não autorizadas. Manter afastadas as pessoas não protegidas. 
Precauções ambientais: Observar a proteção das águas subterrâneas (recolher, proteger com diques, cobrir). 
Não deixar que o produto entre nos seguintes compartimentos: Águas de superfície e águas subterrâneas. 
Métodos de limpeza: Utilizar equipamentos de manuseamento mecânicos. Evitar formação de pó. Colocar em 
recipientes de plásticos secos e limpos. Manter ao abrigo de substâncias não compatíveis. Manter os recipientes 
abertos, não fechar hermeticamente do ar. Eliminar o material absorvido segundo as normas prescritas. Limpar o 
resto com muita água. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 
MANUSEIO 
Usar equipamento pessoal de proteção. Para proteção individual ver item 8. 
Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário. 
Evitar formação de pó. No surgimento de pó, usar máscara de pó e óculos protetores. 
Evitar o contato com impurezas, catalisadores de decomposição, substâncias não toleráveis. Prever a instalação 
de chuveiro de emergência e lava-olhos. 
Não comer, fumar e tomar café durante o trabalho. 
Retirar as roupas contaminadas. Lavar as mãos antes de interrupções e no final do dia de trabalho.  
Não reutilizar produto contaminado. Nunca colocar produto derramado nos recipientes de origem a fim de ser 
reutilizado (perigo de decomposição). Orientação para prevenção de fogo e explosão: Proteger contra insolação, 
calor, temperaturas elevadas. Manter ao abrigo de substâncias inflamáveis. Prever capacidade de retenção 
suficiente para a água de incêndio.  
ARMAZENAMENTO 
Exigências para áreas de estocagem e recipientes: Fresco, seco, limpo. 
Utilizar apenas materiais apropriados no transporte, armazenagem, manipulação e reservatórios. Fechar bem o 
recipiente após retirar o produto. 
Armazenar em local fresco e seco. Proteger de fontes de calor e temperaturas elevadas. Evitar sempre 
temperaturas de > 40ºC. Não fechar o recipiente hermeticamente. 
Recomendações para estocagem conjunta: Não armazenar junto com ácidos, álcalis, agentes redutivos, sais 
metálicos (perigo de decomposição). 
Não armazenar junto com: Substâncias inflamáveis (perigo de fogo). Estabilidade em armazenamento: < 30ºC. 
Não reutilizar a embalagem para outros fins. 
Não misturar produtos químicos sem orientação do fabricante. 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
Proteção individual: 
Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha. 
Proteção dos olhos: Óculos de proteção; 
Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável; 
Proteção respiratória: Ventilação local. No surgimento de pó, usar meia máscara com um filtro de partículas P2 
Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do 
produto;  
Não fumar ao manusear qualquer produto químico. 
Usar os equipamentos de proteção indicado. 
Precauções especiais: Evitar contato com a pele e as roupas. 
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Prestar atenção para que seja feita uma aspiração apropriada e prestar atenção para que haja ventilação no 
lugar de trabalho. Evitar a formação de pó. Ver também o item 7. 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Pó seco 
Cor: Branco com partículas azuis e marrons 
pH sol 1% (25ºC): 10,0 a 11,0 
Solubilidade em água: Solúvel 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 
Condições a evitar: Insolação, calor, influência de temperaturas elevadas, umidade. 
Materiais a evitar: : Impurezas, catalisadores de decomposição, metais, sais metálicos, ácidos, álcalis, agentes 
redutivos (perigo de decomposição). Substâncias inflamáveis (perigo de fogo).Outras informações: Ação 
corrosiva sobre alumínio. 
Produtos de decomposição perigosos: Produtos de desintegração em contato com desintegração térmica, vapor, 
oxigênio. 
Decomposição térmica: > 60ºC. 
Reações perigosas: Perigo de decomposição com calor. Estável sob as condições recomendadas de 
armazenamento. O produto é comburente.  
  
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 
Toxidade oral aguda: DL50 Ratazana (fêmea): 1034 mg/kg. Método: Bibliografia. 
Toxidade dermal aguda: DL50 coelho: > 2000 mg/kg. Método: OECD TG 402 (teste de limite) bibliografia. 
Irritação da pele coelho: Ligeiramente irritante. Método: Bibliografia. 
Irritação dos olhos coelho: Risco de graves lesões oculares. Método: US-EPA-método. 
Sensibilização: Buehler Test porquinhos-da-índia: Não sensibilizante. Método: Bibliografia. 
Experiência humana: Irritante para olhos e pele. Irritações leves dos olhos e das mucosas são possíveis, quando 
pó for levantado. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS: 
INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO 
Eliminação físico-química: O produto pode ser degradado através de processo abiótico, por exemplo, processo 
fotolítico ou químico. 
Outras informações: Com condições ambientais, tem lugar uma rápida hidrólise, redução ou decomposição. O 
peróxido de hidrogênio desintegra-se muito rapidamente com oxigênio e água. 
EFEITOS DE ECOTOXIDADE 
Toxidade para os peixes: CL50 Pimephales promelas: 70,7 mg/l / 96h. Método: Bibliografia. 
Toxidade para os peixes: NOEC Pimephales promelas: 7,4 mg/l / 96h. Método: Bibliografia. 
Toxidade para dáfnia: CE50 Daphnia pulex: 4,9 mg/l / 48h. Método: Bibliografia. 
Toxidade para dáfnia: NOEC Daphnia pulex: 2 mg/l / 48h. Método: Bibliografia. 
Toxidade para algas: CE50 Anabaena sp. (Algae): 8 mg/l / 140h. Ponto final: Taxa de crescimento. Método: 
Bibliografia. 
 
13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 
Produto e resíduo do produto: 
As embalagens vazias devem ser utilizadas somente para acondicionamento de resíduos do próprio produto. 
Deve ser descartado conforme as normas em vigor e órgão ambiental regional. 
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14. QUESTÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE: 
Nº da ONU: 1479 
Classe de Risco: 5.1 
Categoria de risco:  
O: Oxidante  
Xn: Nocivo 
 
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO: 
Informações sobre riscos e segurança: 
Frase de risco: 
R 8 – Favorece a inflamação de matérias combustíveis. 
R 22 – Nocivo por ingestão. 
R41 – Risco de lesões oculares graves. 
Frases de segurança: 
S 3 – Guardar em lugar fresco. 
S 8 – Manter o recipiente ao abrigo da umidade. 
S 17 – Manter afastado de matérias combustíveis. 
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 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. 
 


