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1. Identificação do produto e da empresa 

 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: HIPOFOSFITO DE SÓDIO 
 
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 

 
Principais perigos: O material pode ser irritante para a pele, olhos e para as vias respiratórias. A ingestão  
pode causar irritação no trato gastrointestinal. 
 

 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 

 
Nome comum: Hipofosfito de sódio  
N° CAS: 7681-53-0  
Peso molecular: 87,98 g/mol  
Fórmula Hill: NaPO2H2  
  

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 

 
Em caso de contato com os olhos: Lave imediatamente com bastante água por no mínimo 15 minutos.  
Em caso de inalação: Procure ar fresco e, se a respiração tornar-se difícil, administrar oxigênio.  
Contato com a pele: Lave o local afetado com água e sabão.  
Em caso de ingestão: Procure orientação médica imediata. Se a vítima estiver consciente, dê bastante água. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 

 
Meios de extinção: Use qualquer tipo de material adjacente.  
Perigos específicos: Calor ou reações com oxidantes podem liberar altas concentrações de gás tóxico que  
explodem espontaneamente no ar. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 

 
Precauções pessoais: Evitar o contato com a pele, mucosas, olhos, a inalação e a ingestão.  
Métodos      de   limpeza:  Evacue     a  área   de  todas   as  pessoas    não   necessárias    no  local.  Elimine  qualquer  
possibilidade   de   faíscas   ou   outras  que   podem    causar   explosões.   Recolha   o   material   e   mantenha-o   bem  
fechado para evitar qualquer outro tipo de explosão e limpe a área como de costume. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 

  
Condições de armazenamento: Mantenha o material bem fechado, em local seco, fresco e arejado.  
Equipamentos recomendados: Use luvas, capacete, óculos de segurança para produtos químicos e máscara  
semifacial com filtro ou máscara de fuga. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 

 
Controles de engenharia: Evite a formação de poeira.  
Proteções pessoais: Use luvas, capacete, óculos de segurança para produtos químicos e máscara semifacial  
com filtro ou máscara de fuga.  
Precauções especiais: Nunca comer, beber ou fumar enquanto estiver manuseando o material ou estiver na  
área de armazenagem. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 

 
Estado físico: Sólido  
Forma física: Cristais  
Cor: Branco  
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Odor: Inodoro  
Ponto de fusão: 230ºC  
Solubilidade: 50%  
Gravidade específica: 0,8 
 
10. Estabilidade e reatividade 

 
Instabilidade: Material estável  
Reações   perigosas: Calor   ou   reações   com   oxidantes   podem   liberar   altas  concentrações   de   gás   tóxico   que  
explodem espontaneamente no ar.  
Condições a evitar: Evite calor excessivo e início de explosões  
Materiais ou substâncias incompatíveis: Evite o contato com fortes agentes oxidantes.  
Produtos perigosos da decomposição: Na sua decomposição, pode formar PH , Po  e Na O. 
 
 
11. Informações toxicológicas 

 
Não há relatos de toxicidade aguda do produto. 
 
 
12. Informações ecológicas 

 
Efeitos ambientais: As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição das  
águas. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 

 
Método de tratamento e disposição: Segue as regras locais, estaduais e federais. Não há resíduo do produto  
(depósito fechado). 
 
 
14. Informações sobre transporte 

 
Regulamentações nacionais e  internacionais:  Decreto     nº96044     de  18/05/88    –   Regulamento      para   o  
transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e Portaria Nº 204, de 20/05/97 do Ministério de Transportes. 
 
 
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. 
 
 


