
l 
   
 
 

 

 

 

 

 

 
1. Identificação do Produto e da Empresa  

    

Nome do Produto: EXTREME – Sabonete Desengraxante   

Norma ABNT-NBR 14725-3:2012  – Notificado junto à ANVISA pelo processo n° 25351.177703/2011-37 com vencimento 

Março/2021. Licença de Operação da CETESB nº: 65001727 

Industrializado por: Hydraplus Indústria e Comércio Ltda - ME -  CNPJ: 01.452.746/0001-07 

Comercializado com Exclusividade: Eco Clear GRU Sistema e Produtos para Limpeza e Higiene EIRELLI 

Endereço: Rua Joaquim Moreira, 71-B - Bairro Vila Zanardi • Guarulhos - SP • CEP 07022-060  

Telefone: +55 (11) 2408-8627  - CNPJ 30.010.298/0001-81   

  

2. Identificação de perigos  

 
PERIGOS FÍSICOS / QUÍMICOS:  

Olhos: Pode causar leve irritação.  

Pele: Produto indicado para lavagens de mãos.  

Inalação: Pode causar irritação nasal e nas membranas da mucosa. Ingestão: Pode causar 

náuseas, vômito, irritação gastrointestinal.  

  

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA  

Líquido inflamáveis – Categoria 0  

Toxicidade aguda – Categoria 0  

Corrosivo a pele – Categoria 0  

Perigoso ao ambiente aquático – Categoria 1  

  

PERIGO DE FOGO E EXPLOSÃO:  

Nenhum  

  

Essa substância não é classificada como perigosa pela ONU e nem pela CE. Quando líquido, em caso de vazamento pode 

deixar o piso escorregadio.  
 

 

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes  

  

TIPO DO PRODUTO: Mistura                  

NATUREZA QUÍMICA: Sabonete Líquido Desengraxante para as mãos    

 

 

FICHA DE SEGURANÇA 
DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Última atualização: 14/01/2020 

FISPQ  



 

   

    

Componentes  nº CAS  Conc. máxima (%)  

2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 diol  52-51-7  0,1  

                
COMPONENTES QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO: produto não classificado como perigoso 

 

CLASSIFICAÇÃO DE ROTULAGEM: NA   

 

 

4. Medidas de primeiros-socorros  

   

INALAÇÃO:   

Inalação excessiva, transportar a vítima para um local com ar fresco e solicitar aconselhamento médico.  

 

CONTATO COM A PELE:  

Em grandes proporções: Não se espera reação em caso de existência de algum problema procurar aconselhamento 

médico. O produto é indicado para higiene das mãos.  

 

CONTATO COM OS OLHOS:  

Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Remover lentes de contato, caso houver.  

INGESTÃO  

Não provocar vômito ou fornecer água à vítima inconsciente ou com convulsões. Encaminhar ao médico levando a 

embalagem do produto.  

 

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS.  

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Contato com a pele, em grandes proporções: Não se espera 

reação, mas em caso de existência de algum problema procurar aconselhamento médico.  

  

PROTEÇÃO PARA OS PRESTADORES DE PRIMEIROS SOCORROS: N/A  

NOTAS AO MÉDICO      

Realizar lavagem gástrica de forma cautelosa.  
 
  

5. Medidas de combate a incêndio  

  

O produto não é inflamável nem explosivo. Muito improvável ocorrer incêndio.  

                            

MEIOS DE EXTINÇÃO:  

Caso ocorra, utilizar água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma, ou quais ser aplicados de 

acordo com as técnicas especificadas pelo fabricante.            

  

PERIGOS DE ESPECÍFICOS REFERENTES ÁS MEDIDAS:  

Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre fontes energizadas no local. Permanecer no local somente as 

pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.  

  

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE À INCÊNDIO:  

Em espaços fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos.  

  

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento  

  

PRECAUÇÕES PESSOAIS:  

   

PARA PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA:  

Remoção de fontes de ignição: Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas.  

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um líquido.  

 



 

 

 

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Não toque nos recipientes danificados ou no material 

derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele.  

 

PARA PESSOAL DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA:   

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingo, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, 

avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC e 

máscara (facial ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de 

ar respirável.  

  

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:  

  

EM TERRA:  

Evite que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, assim como a vegetação.  Conter o 

derramamento com absorventes inertes (terra, areia, serragem). Recolher e colocar os resíduos recuperados em 

recipientes adequados para reciclar ou eliminar.  

  

EM ÁGUA:  

Conter e eliminar o derramamento como possível.  

Bloquear a área para evitar danos ecológicos.  

  

MÉTODOS PARA LIMPEZA:  

Se possível pare o vazamento fazendo uso de proteção individual. Colete o material derramado e coloque em recipientes 

próprios.   
 

  

7. Manuseio e armazenamento  

  

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO:  

  

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:  

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Obtenha instruções especificas 

antes das utilizações.  

  

MEDIDAS DE HIGIENE:  

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber ou ir ao banheiro, Roupas contaminadas 

devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes 

de entrar nas áreas de contaminação.  

  

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO:  

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão. Condições 

adequadas: Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha em recipiente fechado.  

Evitar: Não armazenar próximo a produtos ácidos e alimentos.  

 

Condições de embalagens: Manter em recipientes fechados adequadamente em ambientes secos e bem ventilados, 

evitando temperaturas extremas.  

 

Materiais seguros para embalagens: bombona plástica 05 litros.  

 

8. Controle de exposição e proteção individual  

  

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS:  

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL.  

Não estabelecidos.  

  

INDICADORES BIOLÓGICOS.  

Não estabelecidos.  

  

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA  

Não estabelecidos.  

 



 
 

9. Propriedades físicas e químicas  

 

• Aspecto: Líquido Viscoso Perolado  

• Cor: Azul Claro  

• Odor: Característico  

• pH: 7,8 a 8,8  

• Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não aplicável.  

• Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não determinada.  

• Ponto de fulgor: 98°C  

• Taxa de Evaporação: Não aplicável.  

• Inflamabilidade (sólido; gás): Produto não inflamável.  

• Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Produto não inflamável.  

• Pressão de vapor (20°C): Não determinada.  

• Densidade de vapor: <1  

• Densidade Relativa: 1.000 à 1,030 g/ml  

• Solubilidade na água: Solúvel  

• Coerficiente de partição: noctanol/água: Não aplicável  

• Temperatura de autoignição: Produto não inflamável. •  Temperatura de decomposição: Não aplicável  

• Viscosidade: 6.500 a 9.000 

  

10. Estabilidade e reatividade  

  

ESTABILIDADE QUÍMICA:  

O produto é estável sob condições corretas de uso e estocagem.  

  

CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS  

Manter o produto afastado do calor e fontes de ignições, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.  

 

MATERIAIS OU SUBSTANCIAS INCOMPATÍVEIS:  

Ácidos  

  

POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:  

Não aplicável  

  

PRODUTOS PERIGOSOS NA DECOMPOSIÇÃO:  

Não aplicável.  

  

 

11. Informações toxicológicas  

  

TOXICIDADE AGUDA:  

Produto não classificado como tóxico agudo.  

  

CORROSÃO / IRRITAÇÃO DA PELE:  

Produto não irritante, conforme Laudo F34-015623 Grupo Ecolyser, em teste de irritação cutânea primaria em coelhos.  

  

LESÕES OCULARES GRAVES/ IRRITAÇÃO OCULAR:  

Pode causar leve irritação.  

  

SENSIBILIDADE RESPIRATÓRIA OU À PELE:  

Não são esperados efeitos de sensibilidade respiratória, produto indicado para lavagem de mãos.  

  

MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:  

Não é esperado.  

  

CARCINOGENICIDADE  

Não é esperado   

 

 

 



 

 

  

TOXICIDADE À REPRODUÇÃO  

Não é esperado.  

  

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS POR EXPOSIÇÃO ÚNICA  

Pode causar irritação da área respiratória com tosse e espirros.  

  

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS POR EXPOSIÇÃO REPETIDA  

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo especifico por reposição repetidas.  

  

PERIGO POR ASPIRAÇÃO  

Não é esperado perigo por aspiração.  

  

12. Informações ecológicas  

  

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTAIS E IMPACTOS DO PRODUTO:  

Produzido por tensoativos conforme Laudo 26964 Pro Ambiente  

  

ECOTOXICIDADE:   

Produto biodegradável no estado líquido  

Efeito sobre organismos aquáticos: N.A                  

Efeito sobre organismos no solo: N.A.  

Efeito sobre organismos do ar: N.A.  

  

PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  

É esperada rápida degradabilidade. É esperada baixa persistência.  

  

POTENCIAL BIOCUMULATIVO:                  

Não disponível.    

  

MOBILIDADE DO SOLO:  

Não disponível  

  

OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  

Não conhecidos.   
 

13. Considerações sobre tratamento e disposição  

  

Pode ser descartado no esgoto; não prejudica o tratamento biológico, principalmente pelo pouco volume utilizado e diluição.  

Embalagens utilizadas: Não reutilizar, descartar confome legislação local. Recipientes vazios devem ser encaminhados 

para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem e descarte. EPI necessário para o 

tratamento e a disposição dos resíduos: Recomenda-se o uso de EPI.  
  

 

14. Informações sobre transporte  

  

Produto não classificado como perigoso para transporte terrestre, hidroviário e aéreo.  

Número da ONU: N/A    

Classe de Risco: N/A    

Número de Risco: N/A 

 

15. Regulamentações  

  

*Frases de segurança:                                                   

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado     

 Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista.  

 Após contato com a pele, lavar imediatamente com água.  

 Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar embalagem do produto.  

                        

 

 



 

 

 

*Norma ABNT-NBR 14725-3:2012                 

  

 *Norma ABNT-NBR 14725-4:2014                      

 

*Etiquetagem: De acordo com a legislação atual para cosméticos e produtos de higiene, da ANVISA, do Ministério 

da Saúde. - Notificado junto à ANVISA pelo processo n° 25351.177703/2011-37 com vencimento Março/2021. 

Licença de Operação da CETESB nº: 65001727                 Validade: 28/04/2017   

 

 

16. Outras informações  

  

As informações e conclusões contidas nesta ficha são originárias das várias fontes que julgamos confiáveis e de nossa longa 

experiência com o produto. Estas informações e conclusões são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita, com 

referência à sua precisão. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte do produto devem ser definidos 

pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo assim, nós não assumimos 

responsabilidade de perda, dano ou despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto.  

  

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Marilena Zurk Ferreira Duarte – CRQ: 04.300.715 – 4º Região  

  

DOCUMENTAÇÃO ELABORADO POR: Gabriela B. de Goes – CRQ: 04.163.930 – 4° Região  

  

LEGENDAS E APREVIATURAS:  

EPI – Equipamento de Proteção Individual. N.A – Não aplicável.  

  

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS: *Norma ABNT-NBR 14725-3:2012    *Norma ABNT-NBR 14725-4:2014     
  

 

 
 

 
  

 
 


