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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome :
FIXACOR
Código Interno :
0113.00.00
Empresa :
Guarany Ind. e Com. Ltda.
Endereço:
Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, km 56,5 - Pirapitingui
Cidade:
Itu
Estado : SP
CEP: 13308-200
Telefone:
(11) 2118-8400
FAX : (11) 2118-8400
Telefone de Emergência:
S.O.S COTEC 0800 111 767
E-mail :
guarany@guaranyind.com.br

2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES
Tipo de Produto: Mistura
Natureza química: Mistura sólida de cloreto de sódio e derivado da condensação de
metanal-amida.
Peso molecular médio: não disponível
Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): não disponível

3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Efeitos Adversos à saúde humana:
Produto não irritante a pele, produto de origem natural.
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4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Procedimentos em caso de intoxicação:
Inalação: Remover a vítima para local arejado. Em caso de dificuldade respiratória,
administrar respiração artificial. Procurar auxílio médico imediato.
Contato com a pele: Retirar vestes contaminadas, lavando partes atingidas com
grande quantidade de água corrente. Chamar um médico se o desconforto persistir.
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com grande quantidade de água
corrente e caso persista irritação, procurar auxílio médico.
Ingestão: Em caso de ingestão, não induza ao vômito sem acompanhamento
médico. Não ingerir nada via oral, caso apresente estado de inconsciência. Procure
atendimento médico.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Meios de extinção apropriados:
Pó químico seco, CO2 , espuma e água.
Métodos Especiais:
Em caso de incêndio, poderá formar os gases de combustão habituais.
Proteção dos Bombeiros:
Usar equipamento de respiração com máscara independente do meio circulante.
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6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU
VAZAMENTO
Precauções pessoais:
Manter afastadas pessoas não participantes até que a limpeza esteja completa.
Manter afastado de fontes de ignição.
Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas:
Evitar contato com pele, mucosas e olhos.
Utilizar equipamento de proteção individual recomendado.
Precauções ao meio ambiente:
Evitar que o produto atinja o solo e os cursos d’água.
Métodos para limpeza:
O produto derramado deve ser absorvido com material não combustível e acondicionado em
embalagens apropriadas, até sua disposição conforme legislação local.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio:
Evitar contato com os olhos, pele e roupas. Não comer ou beber durante o manuseio
do produto. Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Armazenamento:
Manter a embalagem bem fechada em local fresco e protegido da luz solar direta.
Materiais incompatíveis:
Não disponível.
Materiais seguros para embalagens:
Embalagem original de fábrica.
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8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Equipamentos de proteção individual:
Proteção Respiratória:
Máscara facial.
Proteção das Mãos:
Luvas de PVC ou látex.
Proteção dos Olhos:
Óculos de segurança com proteção lateral.
Proteção da pele e do corpo:
Roupa de trabalho fechada, botas de borracha.
Medidas gerais de proteção e higiene:
A área de trabalho deve dispor de duchas de segurança e fontes lavadoras de
olhos.
Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se
ventilação adequada (exaustão).
Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no
local de trabalho.
Após o manuseio do produto, lavar bem as mãos com água e sabão.
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9 – PROPRIEDADES FISICO QUÍMICAS
Estado Físico:
Cor :
Odor :
pH :
Ponto de fulgor:
Limites de explosividade:
Densidade aparente :
Viscosidade à 25ºC :
Solubilidade em água (20ºC):

Pó homogêneo
Branco
Caracterìstico
Aprox. 5,00
Não aplicável.
Não determinado.
Não determinado.
Não determinado.

Solúvel

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Condições Específicas:
Não determinado.
Condições a evitar:
Temperatura acima de 60ºC
Materiais ou substâncias incompatíveis:
Não determinado.
Produtos perigosos por decomposição química:
Não apresenta, por tratar-se de produto de origem natural.
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11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:
Inalação:
Não determinado.
Contato com a pele:
Para pessoas extremamente sensíveis pode causar irritação local por contato
contínuo ou intensamente repetitivo com a pele.
Contato com os olhos:
O produto pode causar irritação passageira.
Ingestão:
Pode causar náusea, desconforto abdominal e vômitos.
Toxicidade crônica:
Não foram encontradas referências sobre o assunto.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais/ ecotoxicidade:Evitar que resíduos ou água de lavagem entre em contato
com mananciais ou cursos d’água.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Métodos de tratamento e disposição:
Restos de produto: Coletar resíduos em separado em recipientes adequados,
identificados, que possam ser fechados.
Embalagem usada: Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para
recuperação em locais credenciados.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Produto não classificado como perigoso pela Regulamentação para Transportes de
Produtos Perigosos.
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15 – REGULAMENTAÇÕES
De acordo com o regulamento relativo a substância perigosa não necessita
marcação.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
-

Observações: Não existem outras informações relevantes.
Ref. Bibliográficas: Folha de segurança dos fornecedores.

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de
acordo com as orientações da NBR 14725 de Julho de 2001 emitidas pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas neste documento
refletem o nosso presente conhecimento e experiência, entretanto não implicam garantias
de qualquer natureza. Considerando a variedade de fatores que podem afetar o
processamento ou aplicação do produto, as informações contidas nesta ficha não eximem os
processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos.
As informações contidas nesta FISPQ são oferecidas de boa fé e como instrumento de
orientação, sem que incorra em responsabilidade expressa ou implícita.

