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

Nome do produto: CORANTE VERMELHO 40 EM SOLUÇÃO 
 
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)  
 
Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com GHS.  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3)  
 
Pictogramas: -  
 
Palavra de Advertência: -  
 
Frases de Perigo: -  
 
Frases de Precaução: - 
 
 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 

 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Corante Vermelho Allura Nome comum: Água 
N° CAS: 25956-17-6 Nº CAS: 7732-18-5 
Peso molecular: 496,42 g/mol 
Fórmula Hill: C18H14N2Na2O8S2 
Concentração: ~200 ppm 

Peso molecular: 18,02 g/mol 
Fómula Hill: H2O 
Concentração: ~99,99% 
 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Levar a vítima para o ar fresco. 
 
Após contato com a pele: Não é perigoso. Lavar com água em abundância.  
 
Após   contato   com   os   olhos:   Lavar   com   água   em   abundância.   Separar   as   pálpebras   com   os   dedos   para  
garantir uma lavagem adequada.  
 
Após a ingestão: Não é perigoso em pequanas quantidades. Não induzir vômito. Em caso de mal estar, chamar um médico. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios de extinção apropriados: Água, CO2  , pó químico e espuma;              
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Meios de extinção não recomendados: Não há restrições;  
 
Perigos específicos referentes às medidas: Não conhecido.  
 
Proteção dos bombeiros: utilizar equipamentos, aparelhos de aproximação/ proteção a temperaturas elevadas e equipamentos de 
proteção respiratória aprovados pelo Ministério do Trabalho.  
 
Perigos específicos da combustão do produto: Como todo composto orgânico, a queima pode liberar monóxido e dióxido de 
carbono que são gases irritantes e venenosos, além de óxidos nitrosos e de enxofre.  
 
Métodos especiais: Evacue a área e combata ao fogo a uma distância segura. Resfrie os recipientes próximos ao fogo. Utilize 
diques para conter água usada no combate. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Precauções pessoais: Remover todas as fontes de ignição. Controlar a quantidade de poeira e utilizar máscara com filtros.  
 
Precauções ao meio ambiente: Em caso de exaustão da poeira, utilize filtros para conter a emissão de poeiras na atmosfera. O 
produto não é tóxico, mas não deve-se permitir o derramamento do produto e de águas residuais em rios, lagos e esgotos sem 
tratamento prévio de acordo com a legislação.  
 
Procedimentos de emergência e sistemas de alarme: Não aplicável.  
 
Métodos de limpeza: Recolher o material seco. Evitar formação de poeiras. Só após total recolhimento lavar o local com água e 
sabão. Dispor do produto de acordo com regulamentação regional;  
 
Prevenção de perigos secundários: Não conhecido.  
 
Diferença na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Prevenção de exposição do trabalhador:  Manusear de acordo com a boa higiene industrial e práticas de segurança. Utilizar EPIs 
indicados; 
 
Prevenção de incêndio e explosão: Eliminar fontes de ignição. Não fumar;  
 
Precauções e orientações para manuseio seguro: Na operação de carga/ descarga deve-se evitar a queda das embalagens, descidas 
de rampa sem proteção, para evitar furos. Usar sapatos com solado antiderrapante     e  evitar  pisos  encerados   na   instalação  
industrial  para  evitar  acidentes  pessoais e materiais;  
 
 Métodos de higiene: Lavar as mãos com água e sabão e trocar de roupa após terminar o manuseio. 
 
•  ARMAZANAMENTO  
 
Condições adequadas: Embalagens bem fechadas em local fechado, seco e arejado.  
 
Condições que devem ser evitadas: Não armazenar próximo de fontes de calor e fontes de ignição.  
Armazenar longe de produtos químicos incompatíveis. Não deve haver incidência de luz solar direta sobre o produto. Evitar ambiente 
úmido, pois o produto é higroscópico.  
 
Materiais seguros para embalagens: Sacos de papel multifolheado Kraft, barricas ou tambores. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 
 
Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira.  
Indicadores biológicos: Não especificado.  
Outros limites e valores: Não especificado.  
Medidas de  controle  de  engenharia:   Ventilação local adequada, sistema de exaustão e outros controles de engenharia 
necessários para manter os níveis de exposição abaixo dos limites recomendados. 
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•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
Proteção respiratória: Para proteção respiratória, utilizar máscara contra pó. Utilizar filtros contra vapores orgânicos ou gases ácidos 
em ambientes com concentração inferior a 50 ppm.  
 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança ou protetor facial.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupa Industrial. Luvas de Látex ou PVC.  
          
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Sólido 
 
Cor: Vermelho  

Limite de explosividade superior: Não disponível 
 
Limite de explosividade inferior: Não disponível 

  
Odor: Inodoro Densidade bruta: Não disponível 
  
pH: Não disponível Densidade: Não disponível 
  
Ponto de fusão: Não disponível Solubilidade (água  - 20ºC): ~22g/100mlL 
  
Ponto de ebulição: Não disponível Decomposição térmica: Não disponível 
  
Ponto de fulgor:  Não disponível  Log Pow: Não disponível 
  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Estabilidade química: Estável nas condições recomendadas de armazenagem.  
 
Reatividade: Pode reagir com oxidantes fortes.  
 
Possibilidade de reações perigosas: Pode reagir com oxidantes fortes.  
 
Condições a evitar: Luz direta, fonte de calor, fonte de ignição e altas temperaturas.  
 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Oxidantes fortes.  
 
Produtos   perigosos  da  decomposição:  Como  todo  composto  orgânico,  a  queima  pode  liberar monóxido   e   dióxido   de   
carbono   que   são   gases   irritantes   e   venenosos,   além   de   óxidos   nitrosos   e   de enxofre. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
• TOXICIDADE AGUDA  
 
Não disponível.  
 
• TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Não disponível.  
 
• OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Não disponível.  
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•    TOXICIDADE:  
 
Não disponível.  
 
•   PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Não disponível.  
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•   POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Não disponível.  
 
•   OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não disponível.  
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•    PRODUTO  
 
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:  
 
Produto: Coloque-o num recipiente adequado e descarte-o segundo a legislação local.  
           
Embora não seja um produto tóxico, seu descarte não deve ser feito em esgotos, rios, lagos e mananciais.  
 
Restos de produto: Coloque num recipiente adequado e descarte-o segundo a legislação local.  
 
•    EMBALAGEM 
Apesar de não requerer cuidados especiais, a embalagem não deve ser reutilizada. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
O produto não é relacionado como um produto prejudicial à saúde ou perigoso. Não há requisitos especiais em regulamentações 
nacionais ou internacionais para o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo. 
 
 
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. 
 
 


