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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto: GRAFFENO - CONDICIONADOR DE METAIS
Código interno de identificação: 1-005001
Nome da empresa: TOTALFLUX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Endereço: Av. Edmundo Klein, 185 – Distrito Industrial, São Sebastião do Caí/RS CEP: 95760-000
Telefone: (0xx51) 3635-0499
Telefone para emergências: 0800 0148110
2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
2.1 CLASSIFICAÇÃO CONFORME ABNT NBR 14725-2 VIGENTE:
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2 vigente
2.2 ELEMENTOS DE ROTULAGEM:
Palavra de Advertência:
FRASES DE PRECAUÇÃO:
Prevenção:

Resposta:

Não aplicável.
P101: Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem
ou o rótulo.
P102: Mantenha fora do alcance das crianças.
P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão
em abundância.
P312: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO de Informações
Toxicológica/médico.
P314: Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P308+P313: EM CASO de exposição ou suspeita de exposição: Consulte um
médico.

Armazenamento:

P405: Armazene em local fechado à chave.

Descarte:

P501: Descarte o conteúdo/o recipiente em conformidade
regulamentação local/regional/nacional/internacional.

2.3 OUTRO PERIGOS:

Não se aplica.

com

a

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
3.1 MISTURA

Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestão:

Notas para o médico:

Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando,
aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com
dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto.
Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto,
sempre que possível.
Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com
água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob
chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando
o rótulo do produto, sempre que possível.
Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos,
mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos.
Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto,
sempre que possível.
Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com
água limpa em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.
Não há antídoto específico. Tratamento de apoio baseado no julgamento
médico, em resposta às reações do paciente.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados:
Métodos especiais:

Proteção dos bombeiros:

Informações adicionais:

Espuma para hidrocarbonetos, neblina d’água, pó químico e dióxido de
carbono (CO2).
Resfriar com neblina d'água, o ambiente e os recipientes que estiverem
expostos ao fogo, podendo-se utilizar areia para controlar pequenos focos.
Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco.
Em incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaço confinado sem
equipamento de proteção individual adequado, incluindo conjunto autônomo
de ar.
Em caso de incêndio, sempre chamar os bombeiros. Os incêndios pequenos
como aqueles que podem ser controlados com um extintor manual,
normalmente podem ser combatidos por uma pessoa instruída quanto aos
procedimentos de combate a princípio de incêndios conforme sua classe. Os
incêndios de maiores proporções devem ser combatidos por pessoas que
tenham recebido uma instrução completa. Assegurar que haja uma rota de
evasão disponível.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais
- Remoção de fontes de ignição:
- Controle de poeira:
- Prevenção da inalação e do contato
com a pele, mucosas e olhos:
Precauções ao meio ambiente:

- Sistemas de alarme:

Métodos para limpeza
- Recuperação:

- Neutralização:
- Disposição:

Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e
não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.
Não se aplica (produto líquido).
utilizar EPI completo, com óculos de proteção, luvas de proteção,
calçado de segurança e vestuário protetor adequado
Evite que o produto atinja cursos d’água e rede de esgotos.
Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o
material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a
possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais.
Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar
em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse
arraste.
Contatar o órgão ambiental local, a defesa civil (199) e a SOSCOTEC
(0800-111767), no caso de vazamentos ou contaminação de águas
superficiais, mananciais ou solos.
Recolher o produto bombeando-o para recipiente de emergência,
devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto
recuperado para posterior eliminação. Não utilizar água para evitar o
espalhamento do produto e derrapagens.
Absorver com terra ou outro material absorvente.
Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos
d’água. Confinar se possível, para posterior recuperação ou descarte. A
disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de
acordo com a legislação
ambiental vigente.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO
Medidas técnicas
- Prevenção da exposição do trabalhador:
- Prevenção de incêndio e explosão:
- Precauções para manuseio seguro:

Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto
com o produto com pele e olhos.
Manter afastado de fontes de ignição. Evitar o acúmulo de cargas
eletrostáticas.
Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem.
Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem
ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas antifaiscantes.
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ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas:

Condições de armazenamento
- Adequadas:

Produtos e materiais incompatíveis:

Materiais seguros para embalagem
- Recomendados:
- Inadequados:
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Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.
O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de materiais
combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de
vazamento.
Armazenar em ambiente fresco, seco e bem ventilado, longe de fontes de
ignição. As embalagens devem ser mantidas fechadas quando não estiverem
em uso.
Agentes oxidantes fortes, como nitratos, ácido perclórico e peróxidos.
Cloreto de crômio (III).
Perclorato de bário, Cloretos, Isocianato, peróxido de hidrogênio, ácido
sulfúrico, hipoclorito, mercúrio e nitrocelulose.

PEAD e aço com ou sem revestimento.
Não se recomenda o armazenamento em recipientes galvanizados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Medidas de controle de engenharia:
Parâmetros de controle
- Limites de exposição ocupacional
- Valor limite (Brasil, Portaria MTb
3214/78, NR 15 - Anexo 11):
Equipamento de Proteção Individual
- Proteção respiratória:
- Proteção das mãos:
- Proteção dos olhos:
- Proteção da pele e do corpo:

Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica.

Não estabelecido.

Recomenda-se usar máscara com filtro contra vapores orgânicos.
Luvas impermeáveis (PVC ou látex).
Recomenda-se o uso de óculos de segurança com proteção lateral ou
protetor facial.
Roupa de trabalho fechada como macacão de algodão, e se necessário
avental impermeável (PVC, polietileno ou Neoprene).

Precauções especiais:

Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais
onde haja manipulação do produto. Evitar o contato prolongado ou frequente
com o produto.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados
em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto.
Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as
roupas de trabalho das roupas comuns.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
- Estado físico:
- Cor:
- Odor:
pH:
Temperaturas específicas
- Ponto de ebulição:
- Ponto de fusão:

Líquido viscoso
Marrom escuro
Característico de hidrocarboneto.
7,0 –8,0 (@ 20 ºC; ASTM D 1287)
> 400° C
- 15° C

Ponto de fulgor (vaso aberto):

> 130º C (DIN 51758)

Temperatura de autoignição:

> 200º C (DIN 51794)

Limites de explosividade no ar
- Superior (LSE):
- Inferior (LIE):

Não disponível
Não disponível
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Pressão de vapor:

Não disponível.

Densidade:

0,95 ~1,05 g/cm3 @ 20 ºC (ASTM D1122)

Solubilidade
- Na água:
- Em solventes orgânicos:

Não solúvel.
Miscível em muitos solventes orgânicos.

Viscosidade:

Revisão: 00

79,95 cSt @ 40° C
11,78 cSt @ 100° C

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Condições específicas
Instabilidade:
Reações perigosas:

Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.
Com agentes oxidantes fortes, aminas e álcalis fortes (> 200 ºC).

Condições a evitar:

Fontes de ignição e de calor. Acúmulo de cargas eletrostáticas.

Materiais / substâncias incompatíveis:

Agentes oxidantes fortes, como nitratos, ácido perclórico e peróxidos:
Agravamento de focos de incêndio;
Cloreto de crômio (III): Ignição por oxidação severa;
Perclorato de bário, Cloretos, Isocianato, peróxido de hidrogênio, ácido
sulfúrico, hipoclorito, mercúrio e nitrocelulose: Explosão;

Produtos perigosos de decomposição:

Nenhum quando processado corretamente.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda:
Corrosão/irritação à pele:
Lesões oculares graves/irritação ocular:
Sensibilização respiratória ou à pele:
Mutagenicidade em células germinativas:
Carcinogenicidade:
Toxicidade à reprodução:
Toxicidade para órgãos-alvo
específicos – exposição única:
Toxicidade para órgãos-alvo
específicos – exposição repetida:
Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.
Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.
Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico
por exposição única.
em altas concentrações pode causar irritação das vias respiratórias por
exposição repetida ou prolongada, com tosse e dificuldade de respiração.
Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto
Ecotoxicidade:
Devido à natureza do produto, espera-se que este apresente
ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:
Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente
persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:
Devido à natureza do produto, espera-se que este apresente potencial
bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:
É esperada baixa mobilidade no solo.
Outros efeitos adversos:
A liberação de grandes quantidades de produto pode causar
efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade
de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada
oleosa na superfície, revestimento e consequente sufocamento de
animais.
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
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Métodos recomendados para destinação final
Produto:
O tratamento e a disposição final devem ser avaliados especificamente para cada
produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre
estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:
Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser
mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido
para o produto. As embalagens devem ser encaminhadas para reciclagem através da
entrega voluntária nos pontos de coleta de embalagens de óleo lubrificante.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestre:
Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.
Hidroviário:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de
Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na
Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na
Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima
Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Aéreo:

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de
2009. RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.IS N° 175-001 –
INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization”
(Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA - “International
Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous
Goods Regulation (DGR).

Número ONU:

Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Regulamentações específicas
produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725:2014.
Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização
do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se
tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização
Prévia do DPF para realização destas operações.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições
normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que
envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do
usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.
No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis
riscos advindos da exposição ao produto químico.
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