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

Nome do produto: AZOMETINA-H SAL MONOSSODICO HIDRATADO 
 
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) 
 
Irritação cutânea (Categoria 2) 
Irritação ocular (Categoria 2A) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (Categoria 3) 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas: 
 

 
 
Palavra de Advertência: Atenção 
 
Frases de Perigo: 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
Frases de Precaução: 
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. 
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. 
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso 
numa posição que não dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo). 
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P362 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar. 
P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
P405 Armazenar em local fechado à chave. 
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Azometina-H Sal Monossódico Hidratado  
N° CAS: 206752-32-1  
Peso molecular: 445,4 
Fórmula Hill: C17H12NNaO8S2 . xH2O  
 

 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Recomendações gerais: Consular um médico. Mostrar esta FISPQ ao médico. 
Após a inalação: Exposição ao ar fresco. Em caso de parada respiratória usar respiração artificial. Chamar médico. 
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Após contato com a pele: Lavar com sabão e abundantemente com água. Consultar um médico. 
Após contato com os olhos: Lavar abundantemente com água durante pelo menos 15 min. Chamar um médico. 
Após a ingestão: Se consciente, enxaguar a boca com água. Consultar um médico.  
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco e CO2. 
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio: Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios 
autônomos apropriados para a respiração independente do ambiente.  
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas de proteção para as pessoas: Usar equipamento de proteção respiratória. Evitar a produção e inalação 
de pós. Garantir ventilação adequada. 
 
Precauções ambientais: Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. 
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Manter em recipientes fechados 
adequados para a eliminação.  
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
• MANUSEIO 
 
Evitar o contato com a pele e olhos e a formação de pós e aerossóis. Providenciar ventilação adequada em locais 
onde se formem poeiras. Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio. 
 
• ARMAZENAMENTO 
 
Conservar hermeticamente fechado, em local seco, fresco e bem ventilado.  
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO: 
 
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. Chuveiros de 
emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho. 
 
• 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. A resistência dos 
meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.  
 
Proteção respiratória: Utilizar proteção nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são 
apropriados. 
Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança com proteção lateral conforme a EN 166. 
Proteção das mãos: Utilizar luvas em conformidade às especificações da Diretiva da UE 89/689/CEE e a norma EN 
374 derivada dela. 
Proteção do corpo e pele: Escolher proteção de acordo com a concentração de substâncias perigosas no local de trabalho. 
Higiene Industrial: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes de interrupções 
e imediatamente ao final do manuseamento do produto. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Sólido 
 
Cor: Não disponível 

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

  
Odor: Não disponível Densidade bruta: Não disponível 
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pH: Não disponível Densidade: Não disponível 
  
Ponto de fusão: Não disponível Solubilidade (água  - 20ºC): Não disponível 
  
Ponto de ebulição: Não disponível Decomposição térmica: Não disponível 
  
Ponto de fulgor:  Não disponível  Log Pow: Não disponível 
  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Estabilidade de armazenamento: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 
 
Materiais a evitar: Agentes oxidantes fortes. 
 
Produtos de decomposição perigosa: Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios: Óxidos de carbono, 
óxidos de azoto (NOx) e óxido de enxofre.  
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
• TOXICIDADE AGUDA  
 
Não disponível.  
 
• TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Não disponível.  
 
• CARCINOGENICIDADE: 
 
Nenhum componente deste produto apresenta níveis maiores ou iguais a 0,1% identificados como carcinogênico 
provável, possível ou confirmado pelo IARC. 
 
• OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 
 
Após inalação: Pode ser perigoso. Causa irritação do aparelho respiratório.  
Após contato com a pele: Pode ser perigoso se absorto pela pele. Causa irritação. 
Após contato com os olhos: Causa irritação. 
Após ingestão: Pode ser perigoso. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
• DEGRADABILIDADE: 
 
Não disponível. 
 
• ECOTOXICIDADE: 
 
Não disponível. 
 
• DADOS ECOLÓGICOS ADICIONAIS: 
 
Não disponível.  
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Descartar o produto, seus resíduos e suas embalagens de acordo com todos os regulamentos ambientais federais, 
estaduais e locais. Dissolver ou misturar o material com um solvente combustível e queimar em um incinerador 
químico equipado com pós-combustor e purificador de gases. Entrar em contato com um serviço profissional 
credenciado de descarte de lixo para descartar este material.  
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Não sujeito às normas de transporte.  
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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. 
 
 


