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

Nome do produto: ÁCIDO SULFOSALICILICO 
 
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)  
 
Corrosivo, Categoria 1B 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3)  
 
Pictogramas:  
 
 

 
 
 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo:  
 
H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos 
 
Frases de Precaução:  
 
P260 Não inalar as poeira / fumos / vapores 
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.  
P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
P301+P330+P331 Em caso de ingestão: enxaguar a boca. Não provocar o vômito 
P303+P361+353 Em caso de contato com a pele: retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com a água 
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
P321 Para tratamento específico 
P305+P351+P338 Em caso de contato com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
P405 Armazenar em local fechado 
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Ácido Salicílico  
N° CAS: 5965-83-3  
Peso molecular: 254,22 g/mol 
Fórmula química: C7H6O6S.2H2O 
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Exposição ao ar fresco.  
 
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Retirar a roupa contaminada.  
 
Após     contato  com   os    olhos:   Enxaguar    abundantemente      com    água,  mantendo     a  pálpebra   aberta.  Consultar  
imediatamente um oftalmologista.  
 
Após ingestão: Beber imediatamente muita água. Chamar um médico. Indicações para o médico: Tratamento sintomático. Não há 
antídoto específico. Direcionar o tratamento de acordo com os sintomas e 
condições clínicas do paciente. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Água, CO2, espuma e pó.  
 
Riscos especiais: Não disponível. 
 
Equipamento   especial   de   proteção   para   o   combate   ao  incêndio:   Permanência   na   área   de   perigo   com   uma  
máscara     de   oxigênio  independente     do   ar  ambiente.   Evitar  contato   com   a  pele,  mantenha    uma    distância  de  
segurança e utilize vestuário de proteção adequado.  
 
Outras informações: Não disponível. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas      de  proteção     para  as   pessoas: Evitar o contato com o produto. Não inalar os pós 
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não deixar escapar para a canalização de águas residuais.  
 
Procedimentos   de  limpeza   /   absorção: Absorver   em estado  seco.   Proceder   à  eliminação  de  resíduos.   Limpeza  
posterior da área afetada. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança. 
 
•  ARMAZENAMENTO  
Manter as embalagens bem fechadas, local seco elimpo. Temperatura ambiente 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores/poeiras inferior 
ao limite de tolerância. 
 
•  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: Máscara contra pós. 
 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança 
Proteção das mãos: Em caso de contato total com o líquido, luva de nitrilo com espessura da camada de 0,11 mm  
e tempo de ruptura maior do que 480 minutos.  
Em caso de contato com o líquido derramado, luva de nitrilo com espessura da camada de 0,11 mm e tempo de  
ruptura maior do que 480 minutos.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupa de proteção adequada.  
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Higiene Industrial: Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho  
lavar as mãos e o rosto. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Sólido Limite de explosividade inferior: Não disponível 
  
Cor: Branco a acinzentado Limite de explosividade superior: Não disponível 
  
Odor: próprio. Pressão de vapor:  Não disponível. 
  
pH (em H2O): Não disponível. Densidade relative de vapor: Não disponível. 
  
Ponto de fusão: 105 - 109ºC Densidade (20ºC): Não disponível. 
  
Ponto de ebulição: Não disponível. 
 
Ponto de fulgor: Não disponível. 
 
Ponto de sublimação: Não disponível. 
 
Temperatira de ignição: Não disponível. 
 

Densidade bruta: Não disponível. 
 
Solubilidade (água – 20ºC): Muito solúvel. 
 
Coeficiente de partição octanol/água: Não disponível. 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Forte aquecimento. 
 
Substâncias a serem evitadas: Soluções fortes de hidróxidos alcalinos, oxidantes fortes. 
Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: Não disponível. 
Reações violentas são possíveis com: Oxidantes fortes, ferro/compostos com ferro.  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Em caso de incêndio pode formar: gases inflamáveis e vapores perigosos.  
 
Outras informações:  
Não disponível. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
Toxicidade aguda: DLo (oral, rato): 1850 mg/kg (subst. anidra) 
Corrosão / irritação da pele: Irritação 
Lesões oculares graves / irritação ocular: Irritação 
Sensibilização respiratória ou à pele: Irritação 
Mutagenicidade em células germinativas:Não disponível 
Carcinogenicidade: Não disponível 
Toxicidade à reprodução: Não disponível 
Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição única: Não disponível 
Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição repetida: Não disponível 
Perigo por aspiração: Não disponível 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Ecotoxicidade: Não estão disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos 
Persistência e degradabilidade: Não disponível 
Potencial bioacumulativo: Não se prevê qualquer bioacumulação 
Mobilidade no solo: Não disponível 
Outros efeitos adversos: Não disponível 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
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Métodos recomendados para destinação final: 
Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente 
Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior reutilização ou disposição final 
Embalagem usada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio ambiente 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestre: vide informações abaixo. 
Marítimo: Código IMDG: 2585 
Aéreo: Código ICAO/IATA: 2585 
 
Para produto classificado como perigoso para o transporte: 
Número ONU: 2585 
Nome apropriado para embarque: ÁCIDO ALQUISULFÔNICOS SÓLIDOS 
Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: 8 
Número de risco: 80 
Grupo de embalagem: III 
Perigo ao meio ambiente: Não disponível 
 
 
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. 
 
 


