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

Nome do produto: SAL DE REINECKE 
 
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) 
 
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4) 
Toxicidade aguda, Inalação (Categoria 4) 
Toxicidade aguda, Dérmico (Categoria 4) 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de advertência: Atenção  

 
Frases de Perigo  
H302 Nocivo por ingestão.  
H312 Nocivo em contacto com a pele.  
H332 Nocivo por inalação.  
 
Frases de Precaução  
Prevenção  
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.  
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. 
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P280 Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção. Resposta  
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico.  
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração.  
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
P322 Medidas específicas (ver as instruções suplementares de primeiros secorros no presente rótulo).  
P330 Enxaguar a boca.  
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Destruição  
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Sal de Reinecke  
N° CAS: 13573-16-5  

Peso molecular: 336.43 g/mol  

Fórmula molecular: C4H10CrN7S4  



 
FICHA DE SEGURANÇA 

De acordo com a norma NBR 14725-4:2014 

FISPQ No. 2346 

Página 2 de 5 

 
 Nome do produto: Sal de Reinecke Referência do produto: ALPHA2882 
 Data da revisão: 05/06/2016 No. da revisão: 05 
 

 

  
 

 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Exposição ao ar fresco. Manter livres as vias respiratórias. Chamar médico.  
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada.  
Após  contato  com   os   olhos:  Enxaguar   abundantemente  com   água,   mantendo  a   pálpebra  aberta.   Consultar   um  
oftalmologista  
Após   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..  
 
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  
Óxidos de carbono, óxidos de azoto (NOx), Óxidos de enxofre, Oxidos de crómio  
 
Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  
Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  
Usar equipamento de protecção 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  
Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.  
 
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  
 
Indicações para o 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.Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio. 
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Conservar   hermeticamente   fechado,   em   local   seco   e   só   acessível   a   pessoas   autorizadas.   Temperatura   de  
armazenamento sem limitações. 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 
 
Medidas   de   controle   de   engenharia: 
Ventilação    local   adequada,   sistema   de   exaustão   e   outros   controles   de 
engenharia    necessários    para  manter   os  níveis  de  exposição  abaixo   dos  limites  recomendados.    Chuveiros   de 
emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho. 
 
Protecção ocular/ facial 
Óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166 Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de 
acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). 
 
Protecção da pele 
Manusear com luvas. As luvas devem ser inspectadas antes da utilização. Use uma técnica adequada para a remoção das luvas 



 
FICHA DE SEGURANÇA 

De acordo com a norma NBR 14725-4:2014 

FISPQ No. 2346 

Página 3 de 5 

 
 Nome do produto: Sal de Reinecke Referência do produto: ALPHA2882 
 Data da revisão: 05/06/2016 No. da revisão: 05 
 

 

(sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, 
em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório . Lavar e secar as mãos. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Sólido  
  
Cor: Dados não disponíveis 
 
Odor: Dados não  disponíveis 

Limite de explosividade superio: Dados não disponíveis 

  
pH: Dados não disponíveis Limite de explosividade inferior: Dados não disponíveis 
  
Ponto de fusão: 268 - 272 °C - dec. Pressão de vapor: Dados não disponíveis 
  
Ponto de ebulição: Dados não  disponíveis Densidade relative de vapor Dados não disponíveis 
  
Temperatura de ignição: Dados não disponíveis  
 
Decomposição térmica: Dados não disponíveis  
 
Viscosidade dinâmica: Dados não disponíveis 
 
Ponto de fulgor: Dados não disponíveis 

Densidade: Dados não disponíveis  
 
Solubilidade em água: Dados não disponíveis  
 
Solubilidade em etanol: Dados não disponíveis  
 
 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
não existem indicações  
 
Substâncias a serem evitadas:  
não existem indicações  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
não existem indicações  
 
Condições a evitar  
Evitar a humidade.  
 
Materiais incompatíveis  
Agentes oxidantes fortes  
 
Produtos de decomposição perigosos  
Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. - Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx), Óxidos de 
enxofre, Oxidos de crómio Outros produtos de decomposição perigosos - Dados não disponíveis 
 
 
 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA:  
Dados não disponíveis 
 
•  TOXICIDADE SUBAGUDA A CRÔNICA:  
Dados não disponíveis 
 
•   CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA 
Dados não disponíveis 
 
•   LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR 
Dados não disponíveis 
 
•   SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATORIA OU CUTANEA  
Dados não disponíveis 
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•   MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS 
Dados não disponíveis 
 
•   CARCINOGENICIDADE 
Dados não disponíveis 
 
IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinogénio provável, 
possível ou confirmado pelo 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: Nocivos se for inalado. Pode causar uma irritação do aparelho respiratório.  
 
Ingestão: Nocivo por ingestão.  
 
Pele: Perigoso se for absorto pela pele. Pode causar uma irritação da pele.  
 
Olhos: Pode causar uma irritação dos olhos.  
 
 
12. Informações ecológicas 

 
Ecotoxicidade  
Dados não disponíveis 
 
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  
Dados não disponíveis 
 
 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Descartar o produto, seus resíduos e suas embalagens de acordo com toda a legislação nos âmbitos federais,  
estaduais e municipais. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Este produto não é considerado perigoso para transporte 
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014 
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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. 
 
 


