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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: ÁNTINCRUSTANTE COREMWATER RO-10 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA  

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. Identificação de perigos 
 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725- 2)  
 
Corrosão/irritação à pele (Categoria 2)  
Lesões oculares graves/irritação ocular (Categoria 2) 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725- 2)  
 
Pictogramas:  

 
Palavra de Advertência:  Perigo  
 
Frases de Perigo:  
H315 Provoca irritação à pele   
H320 Provoca irritação ocular 
 
Frases de Precaução:  
P235+P410 Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.   
P301 EM CASO DE INGESTÃO:  Enxágue a boca. Consultar o médico e levar a FISPQ.   
P302 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:  lavar com água e sabão.   
P332 +P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.  
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.   
P501  Descarte   o  conteúdo/  recipiente  em  unidade  de   incineração  aprovada  pelos  órgãos  
competentes ou conforme regulamento dos serviços públicos. 
 

 

 

 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Mistura: Produto composto por grupos funcionais sulfonato, carboxilato e terpolímero funcional não iônico.   
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:   
Produto não classificado para transporte segundo a ABNT 14725-2 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação:  Remova  a  vítima  para  local  ventilado,  caso  necessário  promover  ajuda  respiratória  e,  se  se  
observado sintomas de irritação, procurar assistência médica. Leve esta FISPQ. 
 
Após contato com a pele:   Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com sabão e grande quantidade  
de  água.  Não  usar  solventes  orgânicos.  Lave  as  roupas  e  calçados  contaminados  antes  de  
reutilizá-los. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ..  
 
Após   contato   com   os   olhos:    Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato,  
remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ. 
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Após a ingestão:  Em  caso  de  ingestão,  não  provocar  vômito  e  imediatamente  procurar  assistência  médica.  Não  
ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Leve esta FISPQ .  
- Notas para o médico: Tratar sintomaticamente, não existe antidoto específico.  
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Em caso de incêndio utilizar Dióxido de Carbono (CO2), jato de água ou pó extintor. Combater  
fogos maiores com jato de espuma.   
 
Riscos especiais:  Não  deve  ser  direcionada  água  diretamente  sobre  o  produto  em  chamas,  pois  este  poderá  
espalhar-se aumentando a intensidade do fogo. 
 
Equipamento   especial   de   proteção   para   o   combate   ao  incêndio:   Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo 
autônomo com pressão positiva e vestuário  
protetor completo. De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distância de segurança  
e utilize vestuário protetor adequado.  
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Medidas de proteção para as pessoas:   
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de em ergência:   
Removas  previamente  todas  as  fontes  de  ignição,  Não  fume,  Não  toque  nos  recipientes danificados  ou  no  material  
derramado  sem  o  uso  de  vestimentas  adequadas.  Evite  inalação, contato com os olhos e com a pele. Durante qualquer forma de 
manuseio, utilizar equipamentos de proteção individual apropriados.   
 
Para pessoal de serviço de emergência:   
Utilizar EPI completo, com luvas de proteção, óculos de proteção ou máscara facial, vestuário e calçados apropriados a fim de evitar 
contato com o produto. Como ação imediata a área deve ser isolada e o pessoal não autorizado deve ser afastado.   
 
Medidas de proteção do meio ambiente:  Evite   que   o   produto   derramado   atinja   cursos   d’água   e   rede   de   esgotos.   
Caso   ocorra derramamento,  informar as  autoridades  competentes no  caso de  contaminação do  solo,  rios ou outras fontes de 
água. 
 
Procedimentos   de   limpeza   /   absorção:   Coletar  em  recipiente fechado  e  identificado.  Utilizar  meios de  absorção  inertes  
que não  sejam combustíveis.  Nunca  dispersar  o  produto  em  qualquer  meio.  Os  resíduos  (produto/embalagem) devem   ser   
descartados   conforme   legislação   ambiental   vigente.   Não   dispor   os   resíduos contaminados em depósitos comuns.  
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
Manuseie  em  uma  área  ventilada  ou  com  sistema  geral  de  ventilação/exaustão  local.  Evite formação de vapores.   
Abrir/manusear  embalagens,  mesmo  que  vazia,  com  cautela.  Evite  contato  com  pele,  olhos  e roupas. Evite respirar vapores 
do produto. Use equipamento de proteção individual.   
 
Medidas de higiene:   
Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de 
sua reutilização. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.   
 
•  ARMAZENAMENTO  
Prevenção de incêndio e explosão: Remova as fontes de ignição. Não fume.   
Condições adequadas:  Estocar em local fresco, área bem ventilada, longe de calor, fontes de  ignição  e luz direta  do sol. Guardar  
longe de substâncias  incompatíveis. Não permitir  fumar na  área de estocagem. Proteger as embalagens de corrosão e danos 
físicos.   
Materiais  para  embalagens:  A  embalagem  original  fechada.  Não  reembalar  o  produto.  Aço  temperado, aço inoxidável, 
polietileno e polipropileno. Armazenamento de substancias ou misturas incompatíveis:  Não são necessárias medidas  
 especiais. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO:  
Medidas   de   controle   de   engenharia:   Promova ventilação combinada com exaustão local se houver possibilidade de ocorrer 
formação de  poeiras do produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na  
 área  de  trabalho.  As  medidas  de  controle  de  engenharia  são  as  mais  efetivas  para  reduzir  a  exposição ao produto.  
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•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
Proteção  dos  olhos/face:   Usar  óculos  de  proteção  ou  máscara  facial.  Evite  usar  lentes  de contato enquanto manuseia este 
produto.   
Proteção das mãos:  Luvas de proteção impermeáveis.   
Proteção da pele e do corpo:  Luvas de proteção. Usar vestuário e calçados apropriados a fim  de evitar contato com o produto.   
Proteção  respiratória:   Equipamento  autônomo  de  proteção  respiratória  com  filtro  (gás  e  vapores orgânicos) anti partículas no 
caso de ventilação insuficiente.   
Perigos térmicos:  Não apresenta perigos térmicos.   
Meios coletivos de emergência:  Chuveiro de emergência e lavado de olhos. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Líquido Limite de explosividade superior:  Não disponível 
  
Cor:  Incolor Limite de explosividade inferior:  Não disponível 
  
Odor:  Característico  Pressão de vapor: Não disponível 
  
pH (20ºC):  3,0 a 3,4 Densidade de vapor: Não disponível 
  
Ponto de fusão:  Não disponível Densidade: 1,05 a 1,10 g/mL a 25°C 
  
Ponto de ebulição:  Não disponível 
 
Temperatura de decomposição: Não disponível  
 
Temperatura de auto-ignição: Não disponível 

Coeficiente de partição octanol/água: Não disponível  
 
Taxa de evaporação: Não disponível  
 
Viscosidade: Não disponível 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Reatividade:  Não apresenta perigos de reatividade relevantes.   
Estabilidade química:  Estável sob condições normais de estocagem.   
Possibilidade de reações perigosas:  Nenhuma reação perigosa em condições adequadas de uso.   
Condições a serem evitadas:  Calor, luz solar direta e danos físicos às embalagens.   
Materiais incompatíveis:  Não são necessárias medidas especiais.   
Produtos perigosos da decomposição:  Se armazenado de forma adequada não apresenta perigos de decomposição. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
Informações de acordo com as diferentes vias de exp osição:   
 
Toxicidade aguda via oral: DL50:  > 5.000 mg/Kg (Literatura).   
Corrosão/ irritação da pele:  Não é esperado que cause irritação a pele (Literatura).   
Lesões oculares graves/ irritação ocular:  Não é esperado que cause irritação ocular (Literatura).   
Sensibilização respiratória ou da pele:  Não são esperados efeitos sensibilizantes.   
Mutagenicidade em células germinativas:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes.   
Carcinogenicidade:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes.   
Toxicidade a reprodução e lactação:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes.   
Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvos/ expo sição única:  Não são conhecidos  efeitos para o produto ou seus 
ingredientes.   
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico/ e xposições repetidas:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus 
ingredientes.   
Perigo por aspiração:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes.   
 
Avisos  adicionais  de  toxicologia:   Os dados toxicológicos do produto propriamente dito não foram determinados                    
experimentalmente,  mas sim  determinados por  avaliação das matérias primas envolvidas na composição do mesmo.   
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•   TOXICIDADE:  
 
Toxicidade em peixe:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes.   
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Toxicidade em Daphnias e outros invertebrados aquát icos:  Não são conhecidos efeitos para  
 o produto ou seus ingredientes.  
Toxicidade em Algas:  Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes. 
 
•   PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
Persistência  e  degradabilidade:   Não  são  conhecidos  efeitos  para  o  produto  ou  seus ingredientes.   
Potencial   bioacumulativo:    Não   são   conhecidos   efeitos   para   o   produto   ou   seus ingredientes. 
 
•   MOBILIDADE NO SOLO  
Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes. 
 
•    OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
Não são conhecidos efeitos para o produto ou seus ingredientes. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Produto  Deve  ser  eliminado  como  resíduo  perigoso  conforme  Resolução  CONAMA  005/1993, NBR  10.004/2004  e  legislação  
estadual.  O  tratamento  e  a  disposição  devem  ser  avaliados especificamente para cada produto. Não dispor os resíduos 
contaminados em depósitos comuns.  
 
Caso  opte  por  aterro  industrial,  este  deve  ser  licenciado  pelo  órgão  ambiental  competente  e classificado como classe I.   
Restos de produtos:  Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado 
conforme o estabelecido para o produto. Caso opte por aterro industrial, este deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente e 
classificado como classe I.   
 
Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e 
encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Produto não classificado para transporte  
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014 
 
 
16. Outras Informações 
 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam   um   vasto   
conhecimento   referente   às   características   do   produto,   devendo   ser   usadas   como   um guia.   A   Control Lab   não   deverá   
ter   responsabilidade   legal  por   quaisquer   danos   resultantes   do   manuseio   ou   do contato com o produto acima. 
 
 


