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

Nome do produto: SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 
 
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)  
 
Substância Corrosiva a metais –Categoria 1.  
Corrosão à pele –Categoria 1A 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo!  
 
Frases de Perigo:  
 
H290 Pode ser corrosivo para os metais.  
H314 Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos..  
 
Frases de Precaução:  
 
P234 Conserve somente no recipiente original.  
P390 Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais. P260 Não inale as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e  
aerossóis.  
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.  
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.  
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.  
P303 + P361 +P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.  
Enxágue a pele com água.  
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não  
dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue imediatamente com água durante vários minutos. No 
caso  de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Substância: Ácido Nítrico  
N° CAS: 7697-37-2  
Peso molecular: 63,1 g/mol  
Fórmula molecular: HNO3  
 
Substância: Ferro 

 

N° CAS: 7439-89-6  
Peso molecular: 55,85 g/mol  
Fórmula molecular: Fe  
Concentração: <1%  
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração.  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com 
água. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.  
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágüe cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de  
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. EM CASO DE  
INGESTÃO: Enxágüe a boca. NÃO provoque vômito.  
 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:  
Irritação e corrosão, tosse, respiração superficial, vômito com sangue, morte, perigo de cegueira! Notas para o médico:  
Não há informação disponível. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Produto não inflamável e não combustível.  
 
 Meios de extinção apropriados: Água, pó químico, CO2. Utilizar meios extintores apropriados para os produtos em volta do foco de  
incêndio. Utilizar borrifador de água para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Produto não inflamável e não combustível. Proteção 
dos bombeiros: Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autônomos apropriados para respiração independente do 
ambiente. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Manter distância de segurança. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas de proteção para as pessoas: Evitar o contato com a substância. Não inalar os vapores/aerosóis. Garantir a ventilação 
com ar fresco em recintos fechados. Não deixar escapar para a canalização de águas residuais. Neutralizar com soda cáustica diluída 
ou dispersão de cal, areia calcária ou carbonato de sódio. Absorver com um agente higroscópico para limpeza. Proceder à eliminação 
de resíduos. Limpeza posterior. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.Lavar as mãos após o uso do produto. Remova a roupa e o 
equipamento de proteção contaminado antes de entrar na área de alimentação. 
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: O frasco deve ser armazenado em local ventilado, no 
frasco original e protegido da luz solar. Mantenha armazenado em temperatura entre +15 °C a +30 °C. Manter o recipiente fechado 
quando não estiverem uso.   Manter afastado de materiais incompatíveis. Não  é  necessária adição de estabilizantes   e  
antioxidantes para   garantir a durabilidade do produto. Incompatíveis para produtos da subclasse que apresentem toxidade por 
inalação LC50 ou CL50 < 1000ppm. Incompatível com a subclasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e incompatível apenas para os produtos da 
subclasse 6.1 do grupo de embalagem  
   I. 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Parâmetros de controle  

 

Limites de exposição: Ácido Nítrico - TWA = 2ppm Valor teto (ACGIH) TLV STEL = 4 ppm Valor teto (ACGIH) TLV  
 
Medidas de controle de engenharia: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos  
antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.  
 
Medidas de proteção pessoal  
Proteção para os olhos/face: Utilizar óculos de segurança.  
Proteção da pele: Utilizar luvas de borracha em neoprene ou nitrila, o vestuário em tecido sintético ou algodão podem ser usados na  
composição indumentária. 
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9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Líquido Limite de explosividade superior: ND 
  
Cor: Incolor Limite de explosividade inferior: ND 
  
Odor: Irritante Pressão de vapor: ND 
  
pH (10g/L H2O): <2 Densidade de vapor: ND 
  
Ponto de fusão: ~0 Densidade: ~1g/cm³ 
  
Ponto de ebulição: ~100 °C 
 
Temperatura de decomposição: não disponível 
 
Ponto de fulgor: ND 
 

Solubilidade (água): solúvel 
 
Coeficiente de partição octanol/água: ND 
 
Taxa de evaporação: ND 
 
Viscosidade: 1ND 
 

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Reatividade: Não disponível.  
Estabilidade Química: Produto estável sob as condições recomendadas de armazenamento.  
Possibilidade de reações perigosas: Pode reagir com metais e ligas metálicas liberando gás hidrogênio inflamável. Reage com 
solução de amônia, hidróxidos alcalinos de sódio e potássio com liberação de calor. Reage com cianetos liberando cianeto de 
hidrogênio, gás cianídrico,   altamente   tóxico.   Reage   com   selenetos   e   teluretos   liberando   respectivamente   seleneto   de   
hidrogênio   e   telureto   de hidrogênio, gases altamente tóxicos.  
Produtos perigosos da decomposição: Vapor de ácido nítrico. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
ingestão: Sintomas - Se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estômago. 
(Ácido  Nítrico)  
Inalação: irritação das mucosas (Ácido Nítrico)  
Corrosão à pele: Provoca queimaduras (Ácido Nítrico)  
Lesões oculares graves: Provoca lesões oculares graves. (Ácido Nítrico) Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível  
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível  
Carcinogenicidade: Não disponível  
Toxicidade à reprodução: Não disponível  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não disponível Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição    
repetida: Não disponível  
Perigo por aspiração: Não disponível 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Ecotoxidade: Tóxico a flora e fauna aquática devido a alteração de pH da água. Persistência e degradabilidade: Não disponível.  
Potencial Bioacumulativo: Não disponível. Mobilidade no solo: Não disponível.  
Outros efeitos adversos: Efeito prejudicial devido à mudança do pH. Perigo no abastecimento de água de consumo se é permitida a  
entrada no solo ou aqüíferos. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  

 
Neutralizar restos de solução com hidróxido de sódio diluído até pH de 6 a 8. A solução final pode ser descartada em estação  
de tratamento de efluentes química ou biológica.  
Restos do produto: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser  
realizado conforme o estabelecido para o produto.  
Embalagem. Lavar a parte interna a embalagem com solução de hidróxido de sódio diluído até o pH 6,8 Lavar com água e todos os  
resíduos líquidos obtidos podem ser descartados em estação de tratamento de efluentes química ou biológica. A embalagem de  
polietileno pode ser enviada normalmente para reciclagem. 
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14. Informações sobre transporte 
 
TERRESTRE: Número ONU: 3264  
   Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E.  
   Classe/subclasse: 8  
   Numero de risco: 80  
   Grupo de embalagem: III  
 
   HIDROVIÁRIO: Número ONU: 3264  
   Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E.  
   Classe/subclasse: 8  
   Numero de risco: 80  
   Grupo de embalagem: III  
 
   AÉREO:  
   Número ONU: 3264  
   Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDO, INORGÂNICO, N.E.  
   Classe/subclasse: 8  
   Numero de risco: 80  
   Grupo de embalagem: III  
 
 
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. 
 


