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

Nome do produto: CLORETO DE FERRO III HEXAHIDRATADO 
 
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 para os metais: Categoria 1  
Toxicidade aguda, Oral: Categoria 4  
Corrosivo/Irritante a pele: Categoria 2  
Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos: Categoria 1  
 
•  ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3)  
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo:  
 
Pode ser corrosivo para os metais.  
Nocivo por ingestão.  
Causa irritação a pele  
Causa danos oculares graves.  
 
Frases de Precaução:  
Nunca aspire poeiras. Use luvas de proteção, proteção ocular, roupas de proteção. Em caso 
de contato com os  
olhos lave imediatamente com água em abundância. No caso de uso de uso de lentes de 
contato, estas devem  
ser removidas. Procure imediatamente atendimento médico. Após contato com a pele, remova 
imediatamente  
todas as roupas contaminadas e lave a pele com água em abundância. 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
 

 

 

 

 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 
Nome comum: Cloreto de Ferro III Hexahidratado 
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Sinônimos: Cloreto Férrico Hexahidratado; Tricloreto de Ferro Hexahidratado 
N° CAS: 10025-77-1 
Peso molecular: 270,30 g/mol 
Fórmula: FeCl3.6H2O 
 
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, aplicar a respiração  
artificial. Consultar um médico.  
 
Após contato com a pele: Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico.  
 
Após contato com os olhos: Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e  
consultar o médico.  
 
Após   a   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: Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco  
ou dióxido de carbono.  
 
Equipamento especial: Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas   de   proteção   para   as   pessoas:   Usar   equipamento   de   proteção   individual.   Evitar   a  formação   de  
poeira. Evitar de respirar o pó. Assegurar ventilação adequada..  
 
Procedimentos de limpeza   / absorção: Apanhar   os resíduos   sem   levantar poeiras. Manter   em recipientes  
fechados adequados, para eliminação. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro: Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó e  
aerossóis. Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras. Medidas usuais de  
proteção preventiva contra incêndio.  
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.  
 
OBS: Higroscópico. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia: Ducha de segurança e lava-olhos. Usar exclusivamente em capela de  
exaustão para vapores químicos.  
 
•  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:  Use   respiradores   e   componentes   testados   e   aprovados  por   normas  governamentais  
apropriadas.  
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Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança química.  
 
Proteção das mãos: Luvas compatíveis resistentes a produtos químicos.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras (Avental de segurança)  
 
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 Ponto de fulgor: Não inflamável  
  
Cor: Amarelo-castanho Limite de explosividade superior: Não aplicável 
  
Odor: Inodoro Limite de explosividade inferior: Não aplicável 
  
pH (10g/L H2O): ~1,8 Densidade: Não disponível 
  
Ponto de fusão: 37°C Solubidade (água): Solúvel 
  
Ponto de ebulição: Não aplicável Temperatura de decomposição: Não combustível 
  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Forte aquecimento. Umidade  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Agentes oxidantes fortes, Forma misturas sensíveis aos choques com outras substâncias., Sódio/óxidos de  
sódio, Potássio  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. - Cloreto de hidrogênio gasoso, Óxidos  
de ferro. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
LD50(oral, rato): 316 mg/kg (Substância anidra)  
 
Sintomas específicos em estudos com animais:  
Teste de irritação dos olhos (coelho): Irritações severas (Substância anidra) (IUCLID)  
Teste de irritação da pele (coelho): Irritação (Substância anidra) (IUCLID)  
 
•  TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Mutagenicidade:  
Mutagenicidade bacteriana: Ames test: negativo (substância anidra) (IUCLID)  
 
• OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Após a inalação: Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar uma irritação do aparelho  
respiratório.  
Após contato com a pele: Pode ser perigoso se for absorvido pela pele. Causa uma irritação da pele.  
Depois do contato com os olhos: Causa uma irritação severa nos olhos.  
Após ingestão: Nocivo por ingestão. 
 
12. Informações ecológicas 
 
Efeitos   biológicos: O produto   reage   com   água. Depois   da   reação   do   produto   com  a   água   pode-se   formar  
Ácido Clorídrico.  
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•    TOXICIDADE:  
 
Toxicidade nos peixes: P. Promelas LC50: 22 mg/L/96h (Substância anidra) (ECOTOX Database) 
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna CE50: 9,6 mg/L/48h (Substância anidra) (ECOTOX Database)  
 
•   PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Os    métodos   para   determinação   da   biodegradabilidade  não    podem    ser  empregados    em   substâncias  
inorgânicas.  
 
•   POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Não se prevê qualquer bioacumulação. (log Pow < 1)  
 
•   MOBILIDADE NO SOLO  
 
Dados não disponíveis. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
Dissolver ou misturar o material com um solvente combustível e queimar em incinerador químico equipado com  
pós-combustor   e   purificador   de   gases.   Observar   todos   os   regulamentos   ambientais   federais,   estaduais   e  
locais.  
 
 •   EMBALAGEM:  
 
Descontaminação: Lavar com água. Não reaproveitar as embalagens para outros fins.  
Eliminação: Reciclar após limpeza ou descartar em instalação autorizada. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
•    TERRESTRE  
Nome apropriado para embarque: SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÂNICO, N.E.  
Nº. ONU: 3260  
Classe de Risco: 8  
Número de Risco: 80  
Grupo de Embalagem: III  
 
•   HIDROVIÁRIO (IMDG)  
Nº. ONU: 3260  
Grupo de Embalagem: III  
Etiqueta: 8  
N°EMS: F-A,S-B  
Poluente Marinho: Não  
Nome apropriado para embarque: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  
 
•   AÉREO (CAO-IATA)  
Nº. ONU: 3260 
Classe de Risco: 8  
Grupo de Embalagem: III  
Nome apropriado para embarque: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
 
 
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. 
 
 


