Versão: 1.0
Data da Revisão: 06.02.2017
EUCON GUNIT 600

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
DE PRODUTOS QUÍMICOS
1. Identificação
Nome do material: EUCON GUNIT 600
Materiais: V0915267
Uso recomendado e restrição de uso
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Utilizado como alcalinizante,
defloculante, ação tamponante, inibidor de corrosão, aglomerante, estabilizante e industria química em
geral. Aplicações em sabões e detergentes, cerâmica têxtil, fundição, metassilicato e fabricação de papel e
celulose.
Restrições de uso: Desconhecido.
Informações sobre o fabricante/importador/fornecedor/distribuidor
Viapol, Ltda
Rodovia Vito Ardito 6401
Jardim Campo Grande - Caçapava SP 12282-535
BR
Pessoa de contato:
Telefone:
Telefone para emergências:

SAC
(12) 3221-3000
(12) 3221-3000

2. Identificação dos perigos
Classificação da substância ou mistura:
Perigos para a Saúde
Lesões oculares graves/irritação
ocular
Toxicidade para órgãos-alvo
específicos – Exposição única

Categoria 1
Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:
Símbolo de Perigo:

Palavra de Advertência

Perigo

Frase de Perigo:

Provoca irritação ocular grave.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de Precaução
Prevenção:
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Evite inalar vapores ou névoas. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem
ventilados. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e
proteção facial.
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Resposta:

Outros riscos que não
resultam em classificação:

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 OS OLHOS:
Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso
de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue
enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA ou um médico.

Nenhum.

3. Composição e informações sobre os ingredientes
Misturas

Identidade Química

Número
CAS

Concentração*

Silicato de Sódio em
1344-09-8
70 - 100%
solução aquosa
* Todas as concentrações estão expressas em percentagem por peso, a não ser que o ingrediente seja
um gás. As concentrações dos gases estão expressas em percentagem por volume.

4. Medidas de primeiros-socorros
Medidas de primeiros-socorros
Ingestão:

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta
indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou
um médico. Leve esta FISPQ.

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta
FISPQ.

Contato com a Pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do
material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta
FISPQ.

Contato com os olhos:

Enxágue 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. Leve esta FISPQ.

Informações para o médico
Sintomas/efeitos mais importantes, agudos e retardados
Sintomas:

Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. A
exposição única pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e
espirros. A ingestão pode provocar irritação gastrointestinal com náusea,
diarréia e sensação de queimação da boca, estômago e esôfago.

Perigos:

Não há dados disponíveis.
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Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Tratamento:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o
tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte
como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de
assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o
local atingido.

5. Medidas de combate a incêndio
Meios de extinção:
Meios adequados de
extinção:
Meios inadequados de
extinção:
Perigos específicos deste
produto químico:

Compatível com qualquer meio de extinção.
Jatos d’água de forma direta.

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases
irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Equipamento especial de proteção para bombeiros
Procedimentos especiais de
combate a incêndio:

Não há dados disponíveis.

Equipamento de proteção
especial para as pessoas
envolvidas no combate a
incêndios:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com
pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques
envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precauções individuais,
para o pessoal que não faz
parte dos serviços de
emergência:

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. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito
na seção 8. Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume.

Para pessoal de serviço de
emergência:

Utilize EPI completo, com óculos com proteção lateral, luvas de borracha,
neoprene ou PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora adequada.
O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes
vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara
com filtro contra vapores ou névoas.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para
contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a
dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios.
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou
qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes
apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder
conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes
e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.
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7. Manuseio e armazenamento
Precauções para um
manuseamento seguro

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de
ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite
exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize
equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Medidas
de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e
antes de comer, beber, fumar 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
alimentação.

Condições de armazenagem
segura, incluindo eventuais
incompatibilidades:

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado, pois a perda de água por evaporação
ocasiona a formação de uma película seca e resistente na superfície da
solução. Manter armazenado em temperatura acima de 25°C, pois em
torno desta temperatura, as soluções ficam com viscosidade muito alta
prejudicando o escoamento. Não é necessária adição de estabilizantes e
antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha afastado
de materiais incompatíveis. Materiais para embalagens: Tambores de aço,
Container Plástico tipo IBC ou a granel.

8. Controle de exposição e proteção individual
Parâmetros de Controle
Valores-limite de Exposição Profissional
Nenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.
Valores-Limite Biológicos
Nenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.
Controles com
Automatização Adequada

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao
produto.

Medidas de proteção individual, tais como o Equipamento de proteção Individual (EPI)
Proteção dos olhos/face:
Proteção da Pele
Proteção das Mãos:

Óculos com proteção lateral.

Luvas de borracha, neoprene ou PVC, calçado de segurança e vestimenta
protetora adequada.

Proteção Respiratória:

Máscara com filtro contra vapores ou névoas.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.
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9. Propriedades físicas e químicas
Aspecto
Estado físico:
Líquido
Forma:
Viscoso
Cor:
Transparente
Odor:
Suave
Limite de odor:
Inodoro
pH:
11.0 - 12.0
Ponto de fusão / ponto de congelamento:
Aproximadamente 0°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de
Não há dados disponíveis.
ebulição:
Ponto de fulgor:
Não há dados disponíveis.
Taxa de evaporação:
Não há dados disponíveis.
Inflamabilidade (sólido, gás):
Não aplicável.
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade
Limite superior de inflamabilidade
Não há dados disponíveis.
(%):
Limite de inflamabilidade - inferior
Não há dados disponíveis.
(%):
Limite de explosividade - superior
Não há dados disponíveis.
(%):
Limite de explosividade - inferior (%):
Não há dados disponíveis.
Pressão de vapor:
Não há dados disponíveis.
Densidade de vapor:
Não aplicável.
Densidade relativa:
1,31 g/cm³ a 25°C
Solubilidade(s)
Solubilidade na Água:
Solúvel
Solubilidade (outra):
Não há dados disponíveis.
Coeficiente de partição - n-octanol/água:
Não há dados disponíveis.
Temperatura de autoignição:
Não há dados disponíveis.
Temperatura de decomposição:
Não há dados disponíveis.
Viscosidade:
< 35 cP a 25°C

10. Estabilidade e reatividade
Estabilidade e reatividade:

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Quando em contato com o ar, as soluções absorvem gás carbônico (CO2),
o que, lentamente, provoca a formação do gel, tornando-as turvas. A perda
de água por evaporação acarreta a formação de uma película seca e
resistente na superfície da solução.

Possibilidade de reações
perigosas:

Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condições a serem evitadas:

Temperaturas elevadas. Temperaturas inferiores a 10°C. Contato com
materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis:

Ácidos fortes.
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Produtos Perigosos da
Decomposição.:

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11. Informações toxicológicas
Toxicidade aguda:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Corrosão/irritação à pele:

Não classificado como corrosivo ou irritante à pele.
Estudos realizados em coelhos confirmaram que o produto não é corrosivo
ou irritante à pele, com índice de 0,0 para eritema e 0,0 para edema
(Método: OECD 404).

Lesões oculares
graves/irritação ocular:
Sensibilização respiratória
ou à pele:

Mutagenicidade em
células germinativas:

Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à
pele.

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

Carcinogenicidade:

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à
reprodução:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãosalvo específicos –
exposição única:

A exposição única pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse
e espirros. A ingestão pode provocar irritação gastrointestinal com náusea,
diarréia e sensação de queimação da boca, estômago e esôfago.

Toxicidade para órgãosalvo específicos –
exposição repetida:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo
específico por exposição repetida.

Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. Informações ecológicas
Ecotoxicidade:

Devido ao pH do produto, espera-se que este apresente ecotoxicidade.

Persistência e
degradabilidade:

Nos efluentes os silicatos são neutralizados e se dispersam rapidamente.

Potencial
bioacumulativo:

Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo:

Não determinada.

Outros efeitos adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.
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13. Considerações sobre destinação final
Métodos recomendados para destinação final
Produto:
Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação
local. O tratamento e a disposição 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:

Em caso de tambores de aço: Manter restos do produto em suas
embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser
realizado conforme o estabelecido para o produto. Em caso de granel: O
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem Usada:

Em caso de tambores de aço: 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. Em caso de granel: Não aplicável.

14. Informações sobre transporte
Regulamentações Nacionais e Internacionais:
Terrestre: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Marítimo: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
Aéreo: Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

15. Informações sobre regulamentações
Regulamentações específicas
para o produto químico:
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725:2012.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma
Regulamentadora nº 26.

16.Outras informações, incluindo a data de preparação ou da última revisão
Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.
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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