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

Nome do produto: PEPSINA 5% 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)  
 
Classificação de substância ou mistura  
 
Mistura  
Classificação (67/548/CEE ou 1999/45/CE)  
C    Corrosivo           R35  
Xi   Irritante           R36/37/38  
Para texto completo sobre as frases R mencionadas nesta Seção, ver a Seção 16.  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas: -  
 

 
 
Palavra de Advertência:  Corrosivo e irritante  
 
Frases de Perigo: Irritante para os olhos e pele 
 
Outros perigos:  não conhecidos 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum:  Pepsina Nome comum:  Água 
N° CAS:  9001-75-6 
Peso molecular:  50,06 g/mol 

Nº CAS:  7732-18-5 
Peso molecular:  18,02 g/mol 

Fórmula química:  -x- 
Concentração:  ~5% 
 
Nome comum: Ácido Clorídrico 
Nº CAS:  7647-01-0 
Peso molecular:  36,46 
Fórmula química:  HCl 
Concentração:  ~1% 
 

Fómula Hill:  H2O 
Concentração:  ~94,0% 
 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Descrição das medidas de primeiros socorros  
 
Após Inalação:  Exposição ar fresco  
Após contato com a pele:  Lavar a pele com água em abundância. Tirar a roupa contaminada.  
Após contato com os olhos:  Lavar os olhos com muita água. Consultar um médico.  
Após ingestão:  Beber água imediatamente (no máximo dois copos), evitar vómito. Chamar um médico.  
 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retar dados  



 
FICHA DE SEGURANÇA  

De acordo com a norma NBR 14725-4:2014 

FISPQ No. 2213 

Página 2 de 4 

 
 Nome do produto: Pepsina 5% Solução Referência do produto: ALPHA2484 
 Data da revisão: 25/05/2015 No. da revisão: 04 
 

 

Irritante aos olhos e a pele, tosse, respiração superficial.  
 
Indicação da atenção médica imediata e do tratament o especial necessário  
Não existem informações disponíveis 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios de extinção   
 
Meios adequados de extinção  
Utilizar pó químico ou CO2  
Agentes de extinção inadequados  
Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para essa substância/mistura  
 
Riscos especiais resultantes da substância ou mistu ra  
Não combustível. Possibilidade de formação de gases perigosos se envolvido em incêndio.  
 
Recomendações para o pessoal de combate a incêndios   
Não ficar na zona de perigo sem equipamento de respiração individual. De forma a evitar contato com a pele,  
mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Precauções pessoais, equipamentos de proteção e pro cedimentos de emergência   
Não tocar no material derramado ou em embalagens danificadas sem o uso de equipamento de proteção individual.  
 
Precauções ambientais   
Não permitir a entrada do produto em bueiros, redes de esgotos ou áreas confinadas.  
 
Métodos e materiais de contenção e limpeza   
Absorver com absorvente e neutralizante de líquidos. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afetada. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
Precauções para um manuseio seguro   
Utilizar equipamentos de proteção individual para pele e olhos.  
 
Condições para um armazenamento seguro, incluindo i ncompatibilidades   
Embalagem hermeticamente fechada  
Local seco e arejado  
Evitar exposição a temperaturas elevadas. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Controles da exposição   
Medidas de proteção individual  
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da  
quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho.  
 
Medidas de higiene  
Retirar a roupa contaminada e mergulhá-la em água. Para proteção preventiva da pele, depois de trabalhar lavar as  
mãos e o rosto.  
 
Proteção para a pele/olhos  
Óculos de segurança com anteparos laterais  
 
Proteção das mãos  
Contato total: Substância da luva: Borracha de nitrilo  
Espessura da luva: 0,1 mm  
Pausa: > 480 min  
 
Contato com salpicos: Substância da luva: Látex natural  
Espessura da luva: 0,6 mm  
Pausa: > 120 min  
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Proteção respiratória  
Necessário somente em caso de formação de vapores/aerossóis 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Líquido Limite de explosividade superior:  Não disponível 
  
Cor:  Marron Limite de explosividade inferior:  Não disponível 
  
Odor:  Inodoro Pressão de vapor:  Não disponível 
  
pH:  Não disponível Densidade relativa de vapor:  Não disponível 
  
Ponto de fusão:  Não disponível Densidade:  Não disponível 
  
Ponto de ebulição: Não disponível 
 
Ponto de fulgor:  Não disponível 
 
Temperatura de auto-ignição:  Não disponível 

Solubilidade em água: Solúvel (20º) 
 
Taxa de evaporação: Não disponível 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Estabilidade Química   
O produto é quimicamente estável em condições ambientais padrão (temperatura e umidade)  
 
Possibilidade de reações perigosas   
Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização  
 
Condições a serem evitadas   
Exposição à luz e temperaturas elevadas  
 
Materiais incompatíveis   
Não disponível  
 
Produtos de decomposição perigosa   
Não disponível 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
Informações sobre efeitos toxicológicos   
Toxicidade aguda  
Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito  
 
Substâncias perigosas  
 
Nome Químico            Vias de Exposição               Método                Dose                 Esp écie             h  
Ácido Clorídrico   Toxicidade aguda por inalação        CL50                4,74 mg/L             Ratazana           1  
 
Efeitos específicos em ensaios em animais  
Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.  
 
Informações complementares   
Não se podem excluir outras propriedades perigosas. O produto deve ser manipulado com as precauções habituais  
dos produtos químicos. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Toxicidade  
Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito  
 
Persistência e degradabilidade  
Não existem informações disponíveis  
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Potencial de bioacumulação  
Não existem informações disponíveis  
 
Mobilidade no solo  
Não existem informações disponíveis  
 
Outros efeitos adversos  
Informações ecológicas adicionais  
 
O produto não deve entrar em contato com drenos ou cursos d´água ou ser depositado onde possa ser afetado por  
águas superficiais ou lençóis d´água 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Métodos de tratamento de resíduos  
Produto e resíduos: coletar os resíduos e material contaminado em recipiente limpo e seco. Tampar e identificar.  
 
Destinar para incineração. Outros métodos consultar a legislação federal ou estadual. 
 
Embalagem:  a embalagem pode conter restos do produto, o manuseio da embalagem deve ser realizado da mesma  
forma que o produto em si.  
 
Para mais informação de descarte, recomenda-se que contate as autoridades locais sobre as disposições legais  
para o descarte de resíduos. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Transporte terrestre (ADR/RID)  
Não está sujeito a normas de transporte  
 
Transporte marítimo  
Não está sujeito a normas de transporte  
 
Transporte aéreo  
Não está sujeito a normas de 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. 
 
 


