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1. Identificação do produto e da empresa   

  

Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto:  
  

Cloreto de Amônio 25%  

  

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 GHS   
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4)   
Irritação ocular (Categoria 2A)   
Toxicidade aguda para o ambiente aquático (Categoria 2)   

  
Elementos da Etiqueta GHS, incluindo declarações de prevenção   

  
Pictogramas:   

  

  

  
  

  
Palavra de Advertência: Perigo   

  
Frases de Perigo   
H302 Nocivo por ingestão.   
H319 Provoca irritação ocular grave.   
H401 Tóxico para os organismos aquáticos.   

  

Prevenção   
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.   
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.   
P273 Evitar a libertação para o ambiente.   
P280 Usar luvas de protecção/ protecção ocular/ protecção facial.  

  

Resposta   
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico.   
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.  
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.   
P330 Enxaguar a boca.   
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.   
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Destruiçao   
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
Outros Perigos- Nenhum      

  

 

3. Composição e informação sobre os ingredientes   

  
Nome comum: Cloreto de Amônio  Nome comum: Água  
N° CAS: 12125-02-9  Nº CAS: 7732-18-5  
Peso molecular: 53,49 g/mol  Peso molecular: 18,02  
Fórmula molecular: NH4Cl  Fórmula molecular: H2O  
Concentração: ~25,0%  

   

Concentração: ~75%  

 

4. Medidas de primeiros socorros  

  
Recomendação geral   
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.   

  
Em caso de inalação   
Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um  médico.   

  
Em caso de contacto com a pele   
Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico.   

  
Se entrar em contacto com os olhos   
Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.   

  
Em caso de ingestão   
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um médico.  

  

  

5. Medidas de combate a incêndio  

Meios adequados de extinção: Adaptar ao meio ambiente.   
 Riscos especiais: Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas  
zonas próximas. Em caso de incêndio podem formar-se: cloreto de hidrogênio, fosfogênio.   
  
Equipamento      especial  de  proteção  para  o  combate    ao incêndio:   Não  ficar  na  zona  de  perigo  sem  
aparelhos respiratórios autônomos apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o  
contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado.   
  
Outras informações: Precipitar com água os vapores que se libertem. Evitar a infiltração da água de extinção  nas 
águas superficial ou nas águas subterrâneas.    
  
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados   
Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.   
  
Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários   
Dados não disponíveis  

  

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos  
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Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  Usar 
equipamento de proteção individual. Evitar a formação de poeira. Evitar a respiração do  
vapor/névoa/gas. Assegurar ventilação adequada. Evitar de respirar o pó.   

  
Precauções a nível ambiental   
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto no sistema de  esgotos. 
A descarga no meio ambiente deve ser evitada.   

  
Métodos e materiais de confinamento e limpeza   
Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes  fechados 
adequados, para eliminação.   

  
Remissão para outras secções   
Para eliminação de resíduos ver secção 13.  

  

  

7. Manuseio e armazenamento  

  
MANUSEIO   
 Precauções para um manuseamento seguro   
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó e aerossois.  Providenciar 
uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras.   
 ARMAZENAMENTO   
 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades   
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.  Higroscópico.   
 Utilizações finais específicas   
Dados não disponíveis  

  

  

8. Controle de exposição e proteção individual  

 

  

9. Propriedades físico-químicas   

  
Forma: Liquido  

  

Ponto de fulgor: Não aplicável   

  

Cor: Incolor  

  

Limite de explosividade superior: Não disponível  

  

Odor: Inodoro  

  

Limite de explosividade inferior: Não disponível  

  

pH (50g/L 20°C): 4,5 – 5,5g/L  Densidade relativa de vapor: Não disponível  

  

Ponto de fusão: Não aplicável  
  

Densidade: Não disponível  

  

Ponto de ebulição: Não disponível  

   

  

Pressão de vapor: 1.3 hPa a 160.4ºC  

  

  

10. Estabilidade e reatividade  
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Reatividade   
Dados não disponíveis   

  
Estabilidade química   
Dados não disponíveis   

  
Possibilidade de reações perigosas   
Dados não disponíveis  

  
Condições a evitar   
Dados não disponíveis   

  
Materiais incompatíveis   
Ácidos fortes, Bases fortes, Agentes oxidantes fortes   

  
Produtos de decomposição perigosos  
Dados não disponíveis  

  

  

11. Informações toxicológicas  

Informações sobre os efeitos toxicológicos   
Toxicidade aguda   
DL50 Oral - Ratazana - 1,650 mg/kg   
Corrosão/irritação cutânea   
Pele - Coelho - Não provoca irritação da pele   
Lesões oculares graves/irritação ocular   
Olhos - Coelho - Irritação ocular   
Sensibilização respiratória ou cutânea   
Não ocorrerá   
Mutagenicidade em células germinativas   
Dados não disponíveis   
Carcinogenicidade   
IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado            
como carcinogénio provável, possível ou confirmado pelo IARC.   
Toxicidade à reproduçã e lactação   
Dados não disponíveis   
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição única   
Dados não disponíveis   
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição repetida   
Dados não disponíveis   
Perigo de aspiração   
Dados não disponíveis   
Possíveis danos para a saúde   
Inalação; Pode ser perigoso se for inalação. Pode causar uma irritação do aparelho respiratório.   
Ingestão: Nocivo por ingestão.   
Pele: Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Pode causar uma irritação da pele.  Olhos: 
Provoca irritação ocular grave.   
Sinais e sintomas de exposição 
Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas. 
Informação adicional 
RTECS: BP4550000 

 

  

12. Informações ecológicas  
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  •    TOXICIDADE:   

  
Ecotoxicidade   

  
Toxicidade em peixes            CL50 - Cyprinus carpio (Carpa) - 209.00 mg/l  - 96 h   

  
                                              CL50 - Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) - 3.98 mg/l  - 96 h   

  
                                              NOEC - Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) - 57 mg/l  - 96 h  

  
Toxicidade em dáfnias e        CL50 - Daphnia magna - 161 mg/l  - 48 h  outros 
invertebrados   
       aquáticos  

  
                                             Inibição do crescimento NOEC - Daphnia magna - 0.1 mg/l  - 216 h   

  
Persistência e degradabilidade   
Dados não disponíveis   

  
Potencial biocumulativo   
Dados não disponíveis   

  
Mobilidade no solo   
Dados não disponíveis   

  
Resultados da avaliação PBT e mPmB   
Dados não disponíveis   

  
Outros efeitos adversos   
Tóxico para os organismos aquáticos.  

  

  

13. Considerações sobre tratamento e disposição  

  
Métodos de tratamento de resíduos   

  
Produto   
Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de tratamento de  resíduos. 
Dissolver ou misturar o material com um solvente combustível e queimar em incinerador químico  equipado 
com pós-combustor e purificador de gases.   

  
Embalagens contaminadas   
Eliminar como produto Não utilizado.  

  

  

14. Informações sobre transporte  
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Número ONU   
       ADR/RID:  -               DOT (US): 3077             IMDG:  -                          IATA:  -   

  

Designação oficial de transporte da ONU   
       ADR/RID:       Mercadorias não perigosas   
       DOT (US):      Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Ammonium chloride)         
IMDG:            Mercadorias não perigosas   
       IATA:              Mercadorias não perigosas   

  
Classes de perigo para efeitos de transporte   
       ADR/RID:  -                  DOT (US): 9                 IMDG:  -                          IATA:  -   

 

Grupo de embalagem   
       ADR/RID:  -                  DOT (US): III                IMDG:  -                           IATA:  -   

  
Perigos para o ambiente   
       ADR/RID: não              DOT (US): não              IMDG Poluente marinho: não        IATA: não   

  
Precauções especiais para o utilizador   
       Dados não disponíveis  

  

  

  

15. Regulamentações  

  
Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente   

  
Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2014 da  ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)  

  

  

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.  

  

  


