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FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
 

de acordo com 1907/2006 / EG, artigo 31 
 

Data de impressão: 19/06/2019 Número da versão 9 revisado em: 19.06.2019  
 
* SECÇÃO 1: Identificação da substância ou mistura e a empresa 
 

· 1.1 Identificador do produto  
      

· Nome comercial:  Anti-mancha W 
      

· Número de item: 10857, 10856, 10858, 11179  
· 1.2 Utilizações identificadas relevantes 

da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas  
Nenhuma outra informação relevante disponível.  

· Uso da substância / mistura   
Impregnação protetora   

· 1.3 Detalhes do fornecedor que fornece a ficha de dados de segurança 

 
 

 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
• Fabricante/fornecedor:  Akemi Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 07.693.737/0001-86 
Av. Marechal Castelo Branco nº 350, Jardim Três Marias CEP: 
06790-070, Taboão da Serra - SP 
Tel. (+55) 11 4138-8011 
Fax (+55) 11 4138-8010 
www.akemibrasil.com.br 

• Entidade para obtenção de informações     
• adicionais: laboratório 

    Número de telefone de emergência: ver fabricante/fornecedor 
 
 

 
* SEÇÃO 2: Identificação de perigos 
 

· 2.1 Classificação da substância ou mistura  
· Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008  

 
GHS07 

 
Irritação nos olhos. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.   

· 2.2 Elementos do rótulo  
· Rotulagem de acordo com  

Regulamento (CE) No. 1272/2008 O produto é classificado e rotulado de acordo com o regulamento CLP.  
· Pictogramas de perigo  

 

 
GHS07 

 
· Palavra-sinal Cuidado  

 

        

· Determinação de perigos   
 

       

 Componentes de rotulagem: Não aplicável.  
 

· Advertências de perigo H319 Provoca irritação ocular grave. 
 

     

Se for necessário aconselhamento médico, tenha em mãos a embalagem ou 
 

· instruções de segurança P101 
 

      o rótulo do produto. 
 

     P102 Manter fora do alcance das crianças. 
 

     P103 Leia o rótulo antes de usar. 
 

     P280 Use proteção para os olhos / proteção para o rosto. 
  

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: por alguns minutos  
enxaguar delicadamente com água. Se possível, remova as lentes de  
contato existentes. Continue enxaguando.  

(Continua na página 2)  
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P337 + P313 Se a irritação nos olhos persistir: consulte um médico. 

 
· 2.3 Outros perigos  
· Resultados da avaliação PBT e mPmB  

      

· PBT:  Não aplicável. 
 

   

Não aplicável. 
 

· vPvB:  
 

       

 

* SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os ingredientes 
 

· 3.2 Caracterização química: misturas  
· Descrição: Mistura de substâncias listadas abaixo com adições aproximadas.  

 
· Componentes perigosos: CAS:  

67-63-0 2-propanol Flam. Liq. 2, H225  

EINECS: 200-661-7  Irritação nos olhos. 2, H319; STOT SE 3, H336 <12,5%  

Número de índice: 603-117-00-0 Nº de registro:    

01-2119457558-25-xxxx    
      

· Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes / rotulagem dos ingredientes   
 BENZISOTHIAZOLINONA  <5% 
    

· Informação adicional: Para a redação das frases de risco listadas, consulte a seção 16. 
     

 

 

* SECÇÃO 4: Primeiros socorros 
 

· 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros  
        

· Informação geral: Remova a roupa contaminada imediatamente. Nenhuma ação especial é 
 

     necessária. 
 

· Após inalação: Forneça ar fresco, consulte um médico em caso de reclamação. 
 

     

Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar bem. 
 

· Após contato com a pele: 
 

    

Lave os olhos com água corrente por vários minutos com a pálpebra aberta e consulte um médico. 
 

· Após contato com os olhos: 
 

   

Consulte um médico se os sintomas persistirem. 

 

· Após ingestão: 
  

· 4.2 Sintomas e efeitos mais 

importantes, tanto agudos como  
 retardados  Sonolência 

· Informações para o médico:  Sintomas de envenenamento por álcool: 
    a) envenenamento agudo: euforia, desinibição, distúrbios de coordenação; em casos graves, perda de 
    consciência, distúrbios respiratórios. 
    b) envenenamento crônico: distúrbios do sistema nervoso, fígado e coração com alterações de 
    personalidade, hepatite alcoólica e débito cardíaco reduzido. 

    Terapia para envenenamento por álcool: 
    Em envenenamento agudo: monitore a circulação e a respiração, se necessário respiração artificial, 
    lavagem gástrica, peritoneal ou hemodiálise. 
· perigos  Risco de distúrbios respiratórios.   
· 4.3 Indicações sobre cuidados médicos 

urgentes e tratamentos especiais  
necessários Nenhuma outra informação relevante disponível.  

 

* SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 
 

· 5.1 Meios de extinção  
    

· Meios adequados de extinção: CO2, pó seco ou spray de água. Lute contra incêndios maiores com spray de água ou espuma 

   resistente ao álcool.  
· 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Nenhuma outra informação relevante 

disponível.  
(Continua na página 3)  
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· 5.3 Conselhos para bombeiros  
· Equipamento de proteção especial: Não inale gases de explosão e incêndio.  

 

* SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 
 

· 6.1 Precauções individuais, 

equipamento de proteção e 

procedimentos de emergência  
 

Forneça ventilação adequada.  
· 6.2 Medidas de proteção ambiental: Não descarregar nos esgotos ou cursos de água.  

Informe as respectivas autoridades ao entrar nas águas ou no esgoto. Dilua com água 

em abundância. 
 

Não permita a entrada de esgotos / águas superficiais ou subterrâneas.  
· 6.3 Métodos e materiais de 

 confinamento e limpeza: Absorver com material de ligação de líquidos (areia, terra de diatomáceas, aglutinante ácido, 

     aglutinante universal, serragem). Forneça ventilação adequada. 

· 6.4 Referência a outras  
 seções   Não há liberação de substâncias perigosas.  

 

* SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 
 

· 7.1 Precauções para manuseio 

seguro Use somente em áreas bem ventiladas. Nenhuma ação especial é 

  necessária. Garanta uma boa ventilação / sucção no local de 
  trabalho. 

· Informações sobre proteção contra  
incêndio e explosão: Nenhuma ação especial é necessária.  

 
· 7.2 Condições para armazenamento seguro, levando em consideração as incompatibilidades  
· Armazenamento:  
· Requisitos para salas de armazenamento e  
  recipientes:  Guarde apenas no recipiente original. 

·  Conselhos sobre armazenamento comum:  Armazenar separadamente dos alimentos. 

· Mais informações sobre as condições de  

  armazenamento:   Mantenha o recipiente em local bem ventilado. 

·  Classe de armazenamento: 10º 
· Classificação de acordo com 

 
Regulamentos de segurança industrial  
(BetrSichV): -  

· 7.3 Utilizações finais  
específicas Nenhuma outra informação relevante disponível.  

 

* SEÇÃO 8: Controle de exposição / proteção individual 
 

· Informações adicionais sobre  
Projeto de sistemas técnicos: Nenhuma informação adicional, consulte a seção 7. 

 

· 8.1 Parâmetros a serem monitorados 
 

· Componentes com valores-limite que exigem monitoramento no local de trabalho:   
67-63-0 2-propanol   
AGW valor a longo prazo: 500 mg / m³, 200 ml / m³  

2 (II); DFG, Y 
 

(Continua na página 4)  
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· Valores DNEL 
 

67-63-0 2-propanol 
 

Oralmente DNEL (repetido a longo prazo) 26 mg / kg pc / dia (consumidor) DNEL dérmico 

(repetido a longo prazo) 888 mg / kg pc / dia (trabalhador)   
319 mg / kg de peso corporal / dia (consumidor) 

 
DNEL inalatório (repetido a longo prazo) 500 mg / m³ Ar (trabalhador) 

 
89 mg / m³ Ar (consumidor)   

· Valores PNEC   
67-63-0 2-propanol   
PNEC (aquoso) 2.251 mg / l (estação de tratamento de esgoto) 

 
140,9 mg / l (água do mar) 

 
140,9 mg / l (água fresca) 

 
140,9 mg / l (liberação esporádica da água) 

 
PNEC (fixo) 28 mg / kg de peso seco (solo) 552 mg / kg de peso seco 

 
(sedimento marinho) 552 mg / kg de peso seco (sedimento de 

 
água doce)  

 
· Ingredientes com limites biológicos: 

 
67-63-0 2-propanol 

 
BGW 25 mg / l  

Material de teste: sangue total  
Tempo da amostragem: final da exposição ou final do turno Parâmetros:  

 
acetona 25 mg / l 

 

Material de teste: urina  
Hora da amostragem: Fim da exposição ou final do turno Parâmetro:  
acetona 

 
· Informação adicional: As listas válidas durante a fabricação foram usadas como base.   
· 8.2 Controles de exposição  
· Equipamento de proteção pessoal:  
· Medidas gerais de proteção e  
 higiene: Não coma, beba, fume ou cheire no trabalho. Proteção preventiva da pele com pomada 

     de proteção da pele. Limpeza completa da pele imediatamente após o manuseio do 
     produto. Tire a roupa suja e encharcada imediatamente. Não inale gases / vapores / 
     aerossóis. 

· Proteção respiratória: Com cargas de curto prazo ou baixas, filtro respiratório; No caso de exposição intensiva ou 

     prolongada, use aparelho de respiração autônomo. 
· Proteção das mãos: Recomenda-se proteção preventiva da pele usando agentes de proteção da pele. 

     Use produtos de limpeza e cuidados com a pele após o uso de luvas.  
 

 

Luvas de proteção 

 

O material das luvas deve ser impermeável e resistente ao produto / substância / 

preparação. Devido à falta de testes, nenhuma recomendação sobre o material das 

luvas para o produto / preparação / mistura química pode ser dada. 
 

 
(Continua na página 5)  
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Seleção do material das luvas considerando os tempos de ruptura, taxas de 

permeação e degradação. Recomendações de creme para proteção da pele para 

proteção preventiva da pele sem o uso de luvas de proteção: Stokoderm Protect PURE 

(http://www.debstoko.com) Recomendações de creme para proteção da pele para 

proteção preventiva da pele com luvas de proteção: Stokoderm Protect PURE (http: //  
www. debstoko.com) Recomendações de proteção da pele para cuidados posteriores à 

limpeza da pele: Estesol Lotion PURE (http://www.debstoko.com) Recomendações de 

creme para proteção da pele para cuidados posteriores à pele: Stokolan Light PURE 

(http://www.debstoko.com) As luvas de proteção devem atender às especificações da 

Diretiva da CE 89/686 / EEC e da norma EN374 derivada dela, como o seguinte tipo de 

luva. Os tempos de ruptura mencionados foram determinados com o material pr acima 

do tipo de luva recomendado nas medições de laboratório por KCL de acordo com a 

EN374. Esta recomendação se aplica apenas ao produto mencionado na folha de dados 

de segurança que foi entregue e para a finalidade especificada. Ao dissolver ou 

misturar-se com outras substâncias e sob condições diferentes da EN374, o fornecedor 

de luvas aprovadas pela CE deve ser contatado (por exemplo, KCL GmbH, D-36124 

Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 

 
 
 
 
 
 
 

 

· Material da luva Borracha butílica fluororubber 

  (Viton) borracha de 
  cloropreno  

 
 
 
 

 

· Tempo de penetração 

do material das luvas 

 

 

· As luvas dos seguintes 

materiais são adequadas para 

contato permanente:  

 
A seleção de uma luva adequada depende não apenas do material, mas também de outros 

recursos de qualidade e varia de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparação de 

várias substâncias, a resistência do material da luva não pode ser calculada antecipadamente e, 

portanto, deve ser verificada antes do uso. 
 

 
Valor para a permeação: nível • 6.480 min  
O tempo exato de ruptura deve ser descoberto pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser observado. 
 
 

 
Borracha butílica  
Borracha nitrílica Butoject (KCL, Art_No. 897,  
898) Vitoject de borracha fluorada 

(Viton) (KCL, Art_No. 890) 

 

 
· As luvas dos seguintes materiais são adequadas 

para proteção contra respingos: 

 

 

· As luvas dos seguintes materiais não  
são adequadas:  

 

 
· Protetor ocular:  
· Proteção do corpo:  

  
Camatril (KCL, Art. No 730, 731, 732, 733) 
 

 
Borracha nitrílica  
Camatril (KCL, Art. No 730, 731, 732, 733) 

 
Luvas de borracha natural (látex)  
feitas de couro luvas de tecido grosso 

 
Óculos de segurança recomendados ao decantar.  
Roupa de proteção  

(Continua na página 6)  
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* SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
 

· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base  
· Informação geral  
· Aparência:  

  Forma:   Líquido 
  Cor:   Luz amarela 

· Odor:  para solvente 
     

· pH a 20 ° C: 8-9 
        

 
· Mudança de estado   

  Ponto de fusão / ponto de congelação:  Não determinado. 
  Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 82 ° C  
         

· Ponto de inflamação:  > 55 ° C 
      

· Temperatura de ignição:  425 ° C 
    

· Temperatura de auto-ignição: O produto não é auto-inflamável. 
     

· Propriedades explosivas: O produto não é explosivo. 
          

 
· Limites de explosão:  

  inferior:  2% em volume 
  Superior:  12% em volume 
     

· Pressão de vapor a 20 ° C: 43 hPa 
     

· Densidade a 20 ° C:  0,99 g / cm³ 
   

· Solubilidade em / miscibilidade com água:   
Totalmente miscível.   

· Viscosidade:   
   Dinâmico:  Não determinado.  

 

   Cinemático a 20 ° C:  11 s (DIN 53211/4)  
 

                
 

 · Teor de solvente:   
 

                  

   Solventes orgânicos:  10,0%  
 

   Água:  79,2%  
 

                

   Conteúdo sólido:  9,0%  
 

 · 9.2 Outras informações Nenhuma outra informação relevante disponível.  
 

              

            
 

  SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade   
 

 · 10.1 reatividade Nenhuma outra informação relevante disponível.  
 

             

 · 10.2 Estabilidade química   
 

            

 · Decomposição térmica / condições   
 

  a serem evitadas:   Nenhuma decomposição se usada conforme as instruções.  
 

 · 10.3 Possibilidade de reações 
Nenhuma reação perigosa conhecida. 

 
 

  perigosas    
 

 · 10.4 Condições a evitar 

Nenhuma outra informação relevante disponível. 

 
 

                  
  

· 10.5 Materiais incompatíveis: Nenhuma outra informação relevante disponível.  
· 10.6 Produtos de decomposição  

perigosos: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.  

 

* SECÇÃO 11: Informação toxicológica 
 

· 11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos  
· toxicidade aguda Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.   

(Continua na página 7)  
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· Valores LD / LC50 relevantes para a classificação:   
67-63-0 2-propanol   
Oralmente LD50 > 2.000 mg / kg (coelho) 

  5.840 mg / kg (rato) (OCDE 401) 

 Valores NOAEL 400 mg / kg (rato) DL50 

dérmico  13.900 mg / kg (coelho) (OCDE 402) 

LC50 inalatório / 8h 47,5 ppm (rato) 

 LC50 / 4 h 30-46,5 mg / l (rato) 

 LC50 25.000 mg / m3 (rato) 6 h 

 LC50 / 48h > 100 mg / l (Leuciscus idus) 
    

· Efeito irritante primário:  
     

· Corrosão / irritação cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
    

· Lesões / irritações oculares graves  

    Causa irritação ocular grave.  
· Sensibilização respiratória / cutânea   
     Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
· Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para reprodução) 
· Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
· Carcinogenicidade   Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 

· Toxidade reprodutiva Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.  
· Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 

   exposição única         Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
 

  · Toxicidade para órgãos-alvo específicos -   
 

   exposição repetida  Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
 

  · risco de aspiração         Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. 
 

* 

           
 

  SECÇÃO 12: Informação ecológica   
 

  · 12.1 Toxicidade           
 

            

  · Toxicidade aquática:   
 

               
 

   67-63-0 2-propanol   
 

          

   EC50 / 24h 9,714 mg / l (daphnia magna) EC50  
 

     > 1.000 mg / l (lodo ativado)  
 

   LC50 / 24h  9.714 mg / l (daphnia magna)  
 

   EC50 / 15min 22.000 mg / l (Photobac.phosphoreum) IC50 / 72h  
 

     > 1.000 mg / l (Desmodesmus subspicatus)  
 

   EC10 / 18h 5.175 mg / l (pseudomonas putida) (DIN 38412) EC50 / 48h  
 

   13.299 mg / l (daphnia magna) EC50 / 72h> 1.000 mg / l (verde)  
 

     > 100 mg / l (Scenedesmus subspicatus)  
 

   LC50 / 96h 6.550 mg / l (piscis)   
 

     9.640 mg / l (Pimephales promelas)  
 

         
 

  · 12.2 Persistência e 
Nenhuma outra informação relevante disponível. 

 

   degradabilidade         
 

  · 12.3 Potencial de bioacumulação Nenhuma outra informação relevante disponível. 
 

      

  · 12.4 Mobilidade no solo Nenhuma outra informação relevante disponível. 
  

· Outras informações ecológicas:  
    

· Informação geral: Não permita que produtos não diluídos ou grandes quantidades cheguem às águas subterrâneas, curso de 
   água ou sistema de esgoto. 
   Classe de perigo para a água 1 (AwSV): ligeiramente perigoso para a água 
   (Continua na página 8)  
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· 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB  
    

· PBT: Não aplicável. 
 

  

Não aplicável. 
 

· vPvB: 
  

· 12.6 Outros efeitos adversos  
Nenhuma outra informação relevante disponível.  

 

* SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
 

· 13.1 Métodos de tratamento de resíduos  
· Recomendação: Quantidades menores podem ser descartadas no lixo doméstico.   
· Catálogo europeu de resíduos 

 

08 00 00 RESÍDUOS DA PRODUÇÃO, PREPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (MFSU) DE REVESTIMENTOS 

(CORES, TINTAS, ESMALTE), ADESIVOS, SELANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO  
 

08 04 00 resíduos do FFDU de adesivos e selantes (incluindo materiais repelentes de água) 08 04 15 * resíduos líquidos aquosos, adesivos 

ou selantes com solventes orgânicos ou outros  
contêm substâncias perigosas  

 
· Embalagem não limpa:   
     

· Recomendação:  As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas da melhor maneira possível e, em seguida, 

    podem ser recicladas após a limpeza adequada. 
· Agente de limpeza recomendado:  álcool 

    Água, se necessário com a adição de agentes de limpeza.  

 

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte  
 

· 14.1 Número ONU  
· ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável   
· 14.2 Designação oficial de transporte da ONU  
· ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável  

 
· 14.3 Classes de perigo de transporte 

 

· ADR, ADN, IMDG, IATA  
· ótimo não aplicável  

 
· 14.4 Grupo de embalagem  
· ADR, IMDG, IATA não aplicável  

 
· 14.5 Riscos ambientais:  
· Poluente marinho: Não   
· 14.6 Precauções especiais para o usuário  

Não aplicável.   
· 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da MARPOL e o Código IBC 

Não aplicável.   
· Transporte / informações adicionais: Nenhuma mercadoria perigosa de acordo com os regulamentos acima. 

    

· "Regulamento Modelo" da ONU: não aplicável 
    

   (Continua na página 9)  
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* SEÇÃO 15: Informações regulamentares 
 

· 15.1 Regulamentos / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância ou mistura 

 

· Diretiva 2012/18 / UE  
· Substâncias perigosas nomeadas - ANEXO  
  I  Nenhum dos ingredientes está incluído. 

 

· REGULAMENTO (CE) Nº  
 

  1907/2006 ANEXO XVII   Condições de restrição: 3 
 

· Regulamentos nacionais:  
 

          

· Classe de perigo para a água: WGK 1 (AwSV): ligeiramente perigoso para a água. 
 

       

BGI 621: Folheto: M 017 "Solvente" 
 

· Folheto BG: 
 

            TRGS 510: Armazenamento de substâncias perigosas em recipientes portáteis. TRGS 900: Limites de 
 

            exposição ocupacional "Manuseio de substâncias perigosas" (BGV B1) 
 

· VOC EU 101,7 g / l 
 

      

10,00% 
 

· VOC Suíça 
 

             

· 15,2          

Uma avaliação de segurança química não foi realizada. 
 

      

  Avaliação de segurança química:  
  

 

* SEÇÃO 16: Outras informações 
 

As informações são baseadas no estado atual de nosso conhecimento, no entanto, não representam uma garantia das propriedades do produto 

e não constituem uma relação legal contratual. 
 

· Frases relevantes H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 Provoca irritação 

  ocular grave. H336 Pode causar sonolência e tontura. 

 

· Departamento emissor MSDS: laboratório 

·  

· Contato 55 11 4138 8010 

· AKEMI BRASIL 
·   

 
 
 
 

 
· * Dados comparados com a versão anterior   

alterados Ajuste de acordo com o regulamento REACH (EG) n.º 1907/2006   
DE  


