
j o  L 
Produto: PRATT DETERGENTE NEUT4Oq Nena v 

NFISPQO1 
ti 

Pág. SdeS 
Data Revisão: 25/02/2016 HCCti;2 
Substitui data: 

O Indeba 
Ou4,*o e SoAçt en 

Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos 

PRATT- Produtos de limpeza 

  

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Métodos recomendados para destinação final: 

Produto: Eliminar o conteúdo não utilizado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. 
Embalagem usada: As embalagens não contaminadas podem ser recicladas. Tratar conforme 

regulamentações locais. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem 

produtos perigosos para fins de transporte. 

15. REGULAMENTAÇÕES: 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA, N°  25351.495286/2015-35 
Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 

16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações 
quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente, embora não pretendam ser totalmente 
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. As informações são fornecidas sob a condição 

de que os usuários que as estejam recebendo adotem seus próprios critérios referentes à segurança 
antes de usá-las. De modo algum a Indeba será responsabilizada por danos de qualquer natureza 

resultantes do uso das informações. 

Referências: 	ABNT NBR14725-Parte 2:2009 
www.msdssearch.com   
ECHA European Chemical Agency 
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PRATT DETERGENTE NEUTRO 
DETERGENTE PARA USO GERAL 
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- Versatilidade: Detergente neutro, seguro para limpeza de qualquer superfície (Limpeza de 

pisos, superfícies diversas e até limpeza de louças); 
- Eficácia com sutileza: Não possui cheiro sendo adequado para todos os tipos de limpeza. 

inclusive limpeza hospitalar; 
- Económico: Uma bombona de Slitros rende até 200litros; 
- Produto profissional que pode servendido até no varejo. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUIMICAS: 
Aspecto 	  Liquido Viscoso 
Cor 	  Amarela 
Densidade a 30t (g/cm') 	1.020 0.005 
pH (100%) 	 7,25 • 0,25 

MODO DE USO: 
Limpeza pesada: Aplicar 01 parte do produto para até 20 
partes de solução. 
Limpeza leve: aplicar 01 parte do produto para até 40 
partes de solução. 

EMBALAGEM: 
O PRATT DETERGENTE NEUTRO é apresentada em 
caixas de papelão com 04 bombonas plásticas lacradas 
de 05 litros 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Manter o produto na embalagem original, fechada. em 
lugar seco, arejadoeà sombra. 

PRECAUÇÕES DE USO: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS; 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os 
olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com 
os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vomito 
e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
(CEATOX 0800-722-6001) ou médico levando o rótulo 
do produto. Contém tensoativo biodegradável. 
NÀO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PAPA OUTROS 
FINS. 
NÃO DE NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA 
INCONSCIENTE. 

COMPOSIÇÃO: 
Linear alquil benzeno sulfórjico, lauril éter sulfato de 
sódio, agente de controle de p11, sequestrante, 
coadjuvantes, conservante,corante e veículo. 

APLICAÇÃO: 
Indicado para limpeza de superfícies em geral como 
paredes, azulejos, banheiros, pisos. pintura de veículos, 
etc. 
Indicado também para lavagem de louças e sujidades 

j 	leves. 

Limpar e cuidar das superfícies: é mais 
fácil com Pratt. 

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Rabib 
CRQ: 07301324-BA 
Aut. Func.IMS. 3.00415-1 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, 
W25351.49528612015-35 
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação. V.: 01/16 

LI i,,debo Indústria e Co  ""  ia Uda 
A'.,. .Aliomor Baleeiro. s/n - Jardim Cajazeiros 

CEP 41.230-455 - Salvador/BA 

Tc/cíonc: (71)27062106 
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LAI3ORATÓIUOS 
ECO LYZER. 

VIDA 

TEXSPAR CL: 
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE 

A CEPAS ESPECÍFICAS DE 
Sahnànella choleraesuis 

AA 1-2908/02 

9 de 9 

   

S. RESULTADO 

Foi observado que o produto TEXSPAR CL eliminou os microrganismos em 60 
dos 60 cilindros utilizados, perfazendo um nível de confiança de 95%. 

Os tratamentos Controle apresentaram resultados satisfatórios e dão validade ao 
ensaioe&tdtÀ2Ii3. 

Ausência de Crescimento Presença dê Crescimento 
Teste - 60 cilindros 60 cilindros O cilindros 
Teste de viabilidade X 

Teste de 
Esterilidade 

Soro de 
Cavalo 
Tubo de 

subeultura 
X 

6. CONCLUSÃO 

O produto TEXSPAR CL apresenta eficiência na ação bactericida frente a cepas de 
Salmonelia cholerezesuis quando utilizado na concentração de 0,5%e tempo de contato de 
lO minutos. 

7. REFERÊNCIAS 

INCQS, Fundação Oswaldo Cruz. Manual da Qualidade. Método da diluição de uso. 1997. 

Nível de Documento 
1'; 



LABORATÓRIOS 
flCOLYZER 

LTDA 

TEXS PAR CL: 
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE 

A CEPAS ESPECÍFICAS DE 
Swp/iylococcus aureus 

AA2-2908/02 

9 dc 9 

S. RESULTADO  

Foi observado que o produto TEXSPAR CL eliminou os microrganismos cm 60 
dos 60 cilindros utilizados, perfazendo um nível de confiança de 95%. 

Os tratamentos Controle apresentaram resultados satisfatórios e dão validade ao 
ensaio conduzido. 

- 
J Ausência de Crescimento Presença 

O cilindros Teste - 60 cilindros 60 cilindros 
Teste de viabilidade X 

Teste de 
LEsterilidade 

Soro de 
Cavalo 

Tubode 

 subcult:ura 

6. CONCLUSÃO 

O produto TEXSPAR CL apresenta eficiência na ação bactericida frente a cepas de 
Staphy/ococcus aureus quando utilizado diluído na concentração de 0,5% e tempo de 
contato de 10 minutos. 

7. REFERÊNCIAS 

 

INCQS, Fundação Oswaldo Cruz. Manual da Qualidade. Método da diluição de uso. 1997. 

 

 

Elaborado por: Iris Momma Aprovado por: Angélica Paiva de 
Nível de Documento Azevedo 
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TEXSPAR CL: 
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE 

A CEPAS ESPECÍFICAS DE 
S:aphy!ococcus atercus 

AA2-2908/02 

9 dc 9 

S. RESULTADO 

Foi observado que o produto TEXSPAR CL eliminou os microrganismos cm 60 
dos 60 cilindros utilizados, perfazendo um nível de confiança de 95%. 

Os tratamentos Controle apresentaram resultados satisfatórios e dão validade ao 
ensaio conduzido. 

Ausência de Crescirnent 
Teste —60 cilindros 
Teste de viabilidade  

Soro de 
Teste de 	Cavalo 

Esterilidade 	Tubo de 
subeultura 

60 cilindros 

x 
x 

6. CONCLUSÃO 

O produto TEXSPAR CL apresenta eficiência na ação bactericida frente a cepas de 
Stap/svlococcus aureus quando utilizado diluído na concentração de 0,5% e tempo de 
contato de 10 minutos. 

7. REFERÊNCIAS 

INCQS, Fundação Oswaldo Cruz. Manual da Qualidade. Método da diluição de uso. 1997. 

Elaborado por: Iris Momma Aprovado por: Angélica Paiva de 
Nível de Documento Azevedo 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Texspar CL 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 
Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro s/n, Cajazeiras, CEP: 41500-660, Salvador-BA 
Telefone: (71) 2106-2106 
E-mail: dctcca inde:'ic 

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Preparado 	 Mistura 
Descrição Química: 	 Desinfetante com ação alvejante à base de Hipoclorito de Sódio. 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome químico ou genérico 	 N CAS 	 Faixa de Concentração 
Hipoclorilo de Sódio 	 7681-52-9 	 mínimo 10% (plv) 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes: 	 Corrosivo 
Contato com os olhos e a pele: 	Irritante severo. 
Ingestão: 	 Perigosa sua ingestão. 
Efeitos ambientais: 	 Polui os rios, aflora, o solo, o ar e prejudica a fauna. 
Perigos físicos e químicos: 	 Contato com metais pode liberar gás explosivo (hidrogênio). 
Perigos Específicos: 	 Vide Seção 10 
Classificação do produto químico: 	Corrosivo 	N°  ONU: 1791 	N°  de Risco: 85 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Informação geral: 

Inalação: 

Contato com a pele: 

Contato com os olhos: 

Remover a pessoa o mais rápido possível da área contaminada. As 
peças de roupas e calçados contaminadas devem ser removidas e 
as partes do corpo lavadas abundantemente com água Procurar 
imediatamente socorro médico. 
Não devem ser usadas soluções para neutralização do hipoclorito de 
sódio em contato com a pele, olhos e mucosas. 

Remover a pessoa da área contaminada para o ar fresco. Se não 
estiver respirando, reanime-a e administre oxigénio. se  houver. 
Procurar um médico imediatamente, 

Lavar as áreas contaminadas com grandes quantidades de água por 
15 minutos. Remover as roupas e calçados contaminados e lave a 
roupa antes de usá-la novamente. Procurar socorro médico 
imediatamente. 

Lavar imediatamente os olhos com grandes quantidades de água 
por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas e fazendo 
movimentos circulares do globo ocular para assegurar lavagem da 
superfície inteira do olho. Procurar socorro médico imediatamente 
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Ingestão: 
'..t 	ti,  

Provocar vômito. Não dar água ou leite para a vitima bg . 
usar bicarbonato de sódio ou outros anti-ácidos. Manterá jtïô 2' 
aquecida. Procurar um médico imediatamente. 

O tratamento é sintomático, o alivio imediato e efetivo dos sintomas 
é o objetivo principal. 

Evite contato com o produto. Recomenda-se a utilização de EPIs: 
Luvas, óculos de segurança e avental. 

Orientações ao médico: 

Proteção do prestador de socorros: 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 

Meio de Extinção não apropriados: 
Proteção dos bombeiros: 

O combate deve ser feito com água na forma de neblina, os 
recipientes com hipoclorito de sódio expostos ao calor do incêndio 
devem ser resfriados para evitar a decomposição do produto. 
Todas as pessoas não autorizadas devem ser mantidas à distância 
segura. 
Não há restrições 
Usar vestimenta de proteção contra ácido e calor. além de proteção 
respiratória. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

Prevenção de perigos secundários: 

Não Aplicável 
Não aplicável 
Utilizar EPI apropriado (vide Seção 8) para evitar contato direto com 
o produto. 
O hipoclorito de Sódio caso não esteja diluído afeta seriamente as 
vias aquáticas. Mantenha soluções concentradas de hipoclorito de 
sódio longe de mananciais de águas e esgotos. 
A ação de limpeza deve ser planejada e executada cuidadosamente. 
O pessoal necessita de proteção contra o contato com o liquido e 
inalação de névoas e fumos. Conter o derramamento, recolhendo-o 
quando possível para descarte. A disposição dos resíduos e seu 
descarte de ocorrer de acordo com todos os regulamentos federais, 
estaduais, locais de saúde e controle de poluição. Não use 
absorventes cornbustiveis, como pó de serra para absorver o 
hipoclorito de sódio. Pequenos derramamentos podem em geral ser 
enviados para as áreas de retenção e depois, com grande diluição, 
ao esgoto. Quando necessário, o hipoclorito de sódio pode ser 
neutralizado com agentes redutores fracos e depois encaminhado 
para aterro de resíduos sanitário. 
O Hipoctorito de Sódio pode ser perigoso ávida aquática. Deve-se, 
sempre, seguir os regulamentos federais, estaduais e locais. 

Remoção de fonte de ignição: 
Controle de poeira: 
Precauções pessoais: 

Precauções ambientais: 

Recolhimento/Limpeza: 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

MANUSEIO: 



Produto: Texspar CL  

MAI 
In~Ficha de Informação de Segurança 

de Produtos Químicos 
N FISPO: 07 
Pãg. 3 de 5 	 17 

Divisão de Lavanderia Data Revs8o: 10/11/2011 
(4 Substitui data 14107/2009 

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Precauções para manuseio seguro: 

Evite contato com a pele, olhos e roupas. Manuseie a4&S<wV,. 
áreas bem ventiladas. Não aspire os vapores ou misturai-de 
vapores. Abra as embalagens com cuidado. Utilize boas práticas 
de higiene. Lave as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar 
o banheiro. Lave as roupas antes do reuso. Tome banho após o 
trabalho utilizando bastante sabão e água. 

Use óculos químicos e protetor facial, luvas e vestimentas de 
proteção. 

Manter o produto na embalagem original, em lugar seco, arejado e 
à sombra. 
Evitar altas temperaturas. Sinalizar a área: CORROSIVO. Evitar 
contato com substâncias incompatíveis. 
Recomendadas: polietileno 
Inadequadas: recipientes que contenham aluminio, estanho, zinco e 
ligas desses metais, cerâmica, chumbo, ferro-silicio, resinas 
fen álicas. 

ARMAZENAMENTO: 

Medidas técnicas apropriadas: 

o 	Condições de Armazenamento: 

Materiais seguros para embalagem: 

8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO /PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

Medidas de controle de engenharia: As instalações devem ser projetadas e construídas respeitando-se 
exigências legais e boas práticas. 

o 

Equipamento de proteção individual 
apropriado: 
Proteção respiratória: 

Proteção das mãos: 

Proteção dos olhos: 
Proteção da pele e do corpo: 
Medidas de Higiene: 

Sob condições normais de uso, não é necessária proteção 
respiratória. Em situações passíveis de contaminação do ar utilizar 
um respirador seguindo as recomendações do fabricante. 
Luvas, resistentes a agentes químicos, de borracha, neoprene ou 
vinil. 
Óculos de segurança 
Avental de PVC ou Neoprene 
Não beber nem comer em locais de trabalho 

9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: 

Aspecto: 
Cor 
p11 a 100%: 
Densidade a 30'C (g/cm3): 
Solubilidade em água 
Teor de Cloro Ativo (%CI) 

Liquido 
Amarelo claro 
12,5 ± 0,5 
1.220± 0,020 
Solúvel 
mínimo 10% (pfv) 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Instabilidade: O produto é estável nas condições normais de uso 
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Produtos perigosos da 
decomposição: 

O hipoclorito de sódio reage violentamente com produtos ox 
È incompatível com ácidos, amônia, uréia, compostos'da te'  
metais. pois causa liberação de oxigénio. 
Evitar contato direto com substâncias incompativeis (vide 
seguinte "Materiais ou substâncias incompatíveis"). 

Calor, acetato de amônia, carbonato de amônia, fosfato de amônia, 
nitrato de amônia, oxalato de amônia. hidróxido de amônia, ácidos, 
álcalis, e alcalinos de metais ferrosos,aminas, catalisadores 
metálicos, cetanas, compostos nitrogenadas, compostos 
palimerizaveis, epoxidados, ésteres, explosivos, isocianatos, metais 
tóxicos. organofosfatos. esponjas metálicas, poeira metálicas. 

Decompõe-se em acido hipocloroso, cloro, acido clorídrico. cloreto 
de sódio, clorato de sódio, e oxigénio. O hipoclorito de sódio pode 
se decompor naturalmente nesses produtos, dependendo do pH, da 
temperatura e do tempo de estocagem 

Reações perigosas: 

Condições a evitar: 

Materiais e substâncias 
incompatíveis: 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 

Informações de acordo com as vias de exposição: 
Irritação Ocular: 	 Severamente Irritante. 
Irritação Dérmica Primária: 	 Corrosivo, causa irritação. 
Inalação: 	 Os vapores são muito irritantes para as vias respiratórias e 

mucosas. 
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível 
Substâncias que causam efeitos de 
potenciação: 	 Não disponível 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA: 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Mobilidade e bioacumulação: 	 Não determinado 
Pers istõnc i a/deg ra da b II idade: 	 Não determinado 
Comportamento esperado: 

	
O cloro gerado irá oxidar a matéria orgânica. 

Ecotoxicidade 
	

E solúvel em água e pode ser prejudicial à vida aquática, 
dependendo da concentração. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Método de tratamento e disposição: 
Produto: 

Restos de produto: 

Embalagem usada: 

O tratamento e a disposição dos resíduos de hipoclorito de 
sódio devem ser feitos em ambiente adequado por pessoas 
treinadas com a utilização de equipamentos especiais e os 
EPIs recomendados para se evitar o contato com o liquido, 
seus vapores ou névoas. Os vazamentos devem ser 
contidos e recolhidos para posterior descarte após 
neutralização. 
Recolha e armazene adequadamente o produto derramado 
para posterior disposição. Consulte o órgão de controle 
ambiental local. 
Não reutilizar as embalagens. Tratar conforme 
regulamentações locais. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestres: 
	

Conforme itens abaixo 
Número ONU: 
	 1791 

Nome apropriado para embarque: 
	

Hipoclorito de Sódio. 
Classe de risco: 
	

8 
Número de risco: 
	

85 
Grupo de embalagem: 
	

2.3 - Rótulo Corrosivo. 

o 	15. REGULAMENTAÇÕES: 

Produto registrado no Ministério da Saúde / ANVISA: 304150193 
N°  do processo: 25351.233838/2008-94 
Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO 
CORROSIVO! Causa queimaduras graves 

16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

A $ informações desta FISPO são complementares e fornecidos de boa fé, não exaurindo completamente o 
assunto. Este produto destina-se ao uso profissional e seu manuseio deve estar de acordo com a aplicação 
especifica na embalagem e/ou literatura. Caso se pretenda seu uso para outras aplicações, deverão ser 
discutidas previamente com o fabricante. 

Fonte de informações: Norma NBR14725 
Manual para Atendimento a Emergências com produtos 
perigosos - ABIQUIMIPRÕ-QUIMICA - 2006 
Site na Internet: www.msdssearch.com  
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ESPECIFICAÇÕES FISICO-QUIMICAS: 
Aspecto 	 Liquido transparente 
Cor 	 Amarelo claro 
Odor 	 Cnr.øtdstioø 
p11 (100%) 	 12,5 ± 0,5 
Densidade a 30°C (9/cm3) 	1.22+0,02 

COMPOSIÇÃO: 
Hipoclorito de sódio. Estabilizante, Veiculo Aquoso. 

PRINCIPIO ATIVO: 
Hipoclorito de sódio 	 minimo 10% (p/v) 
que equivale a 8,5 % (p/p). 

APLICAÇÃO-USO PROFISSIONAL: 
Na desinfecção de pisos, paredes e outras superfícies não 
sensíveis ao cloro. No alvejamento de roupas de algodão e 
poliéster brancas e de cores firmes, com sujidades leves 
ou pesadas (sangue, fezes, medicamentos, óleos e 
gorduras, etc.), ou em máquinas lavadoras. 

MODO DE USO: 

TEXSPAR CL deve ser dosado exclusivamente utilizando o 
Sistema Eletrônico de Dosagem Indeba. 

TEXSPAR CL 
DESINFETANTE E ALVEJANTE LIQUIDO CLORADO 

Produto à base de hipoclorito de sódio estabilizado, mantendo-se ativo 
durante a fase de alvejamento. Promove a desinfecção e o alvejamento 
uniforme das roupas, removendo manchas sensíveis a oxidação. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

o 

o 

EMBALAGEM: 
O TEXSPAR CL é apresentado em bombonas plásticas lacradas 
contendo 50 litros. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco. 
arejado e á sombra. 

PRECAUÇÕES DE USO: 
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS 
DOMÉSTICOS E LONGE DEALIMENTOS. 
PERIGO! 
VENENO! 
CORROSIVO[ Causa queimaduras graves aos olhos, e á 
pele.Cuidado: não misturar com produtos à base de amônia e 
ác4dos;Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Consultar 
imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo 
(0800 722 6001), levando o rótulo ou embalagem original do produto. 
Evitar contato com os olhos e a pele. Em caso de contato lave-os com 
água em abundãncia. Se houver sinais de irritação, consulte um 
médico ou centro de intoxicações mais próximo Evitar inalação. Caso 
ocorra, levar a pessoa para um local ventilado; Utilizar equipamentos 
de segurança (óculos, luvas) para manusear o produto e suas 
soluções; Não usar em recipientes ou objetos metálicos: 
Objetos utilizados corno medida devem ser lavados antes de serem 
reutilizados;ApóS OUSO LAVARAS MÃOS; 
NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;NÃO 
DÊ NADA POR VIA ORALA UMA PESSOA INCONSCIENTE. 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DEASSISTÉNCIATÉCNICA. 

e QUIMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib 
CRQ: 07301324-SÃ 
REGISTRO 0:3.0415.0193 
PRAZO DE VALIDADE: 06 MESES a partir da data de ÍS,rICaÇâO. 

í 	!ÁIndeba 
	is 

REV.: 017112 

Av. Aliomar Baleeiro - s/n° - Cajazeitas - Salvador - Bahia - Fone/Fax:(71) 2 106.2106 
E-mail: indebaindoba. com. br - www.indeba.com.br  
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Consultas' Saneantes - 
e 

Consultas - Ata Nacional deVgilittaSanitária 

Produtos / S.aneantes -Produtos 

Detalhe do Produto: TEXS PAR CL 1 
Nome da Empresa INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA * 
CNPJ 15,153.098/0001-37 Autorização 

Nome Comercial TEXSPARCL 

Classe Terapêutica DESINFETANTE PARA 1)50 GERAL 

Registro 304150193 

Processo 25351.233838/2008-94 

Vencimento do Registro 05(2019 

Rótulo 

G62 

3f5*-' 

V sual'zar 1° rótulo (api/consolta/produtos/3/25351 233838200894/rotulo/958õlSMuttsodzaUonGuest) 

 

        

Apresentação (ATrv*  1 	 Forma Farmacêutica 	 NApres. 

BOMBONA PLÁSTICA 	 LIQUIDO 

Validade 	 6 meses 	 Registro 

Princípio Ativo 

Embalagem 	 • Primária - BOMBONA PLÁSTICA 

Data de Publicação 

13/03/2009 

3041501930012 

Local de Fabricação 	
Fabricantes Nacionais 

• INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - SALVADOR - BRASIL 

Fabricantes Internacionais 

fsenj dados cadastrados) 

Via de Administração 	 (sem dados cadastrados) 

IFA único 	 Não 

Conservação 	 EVITAR CALOR EXCESSIVO 

Restrição de prescrição 	 (sem dados codosfrodos) 

Restrição de uso 	 (sem dados cadastrados) 

Destinação 	 (sem dados cadastrados) 

Restrito a hospitais 	 Não informado 

Tarja 	 (sem dados cadastrados) 

Medicamento referência 	 Não 

Apresentação fracionada 	 Não 

    

Apresentação 

  

Forma Farmacêutica M Apr.s. 

Registro 

 

Data d. Publicação 

13/03/2009 

3041501930020 

BALDE PLÁSTICO 

Validade 

Principio Ativo 

Embalagem 

 

LIQUIDO 

6 meses 

• Prjmãria - BALDE PLÁSTICO 

2 

  

/ 
http/Irndas.arwisagv.w/#/santeS/prOdJ25351?338382094lCrg 1 51B3O9D01 37 	 112 



2017-6-7: 

Local devabrícação 

Consultas - Agência Nacional de ViIância Sanitária 

Fabricantes Nacionais 

• INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- SALVADOR- BRASIL 

Fabricantes Internacionais 

[sem dados cadastrados) 	 f(Y C63 
Via de Administração [sem dados cadastrados) 

IFA único Não 

Conservação EVITAR CALOR EXCESSIVO 

Restrição de prescrição (sem dados cadastrados) 

Restrição deusa [sem dados cadastrados] 

Destinação (sem dados cadastrados) 

Restrito a hospitais Não Informada 

Tarja (sem dados cadastrados] 

Medicamento referência Não 

Apresentação fracionada Não 

Voltar 

1518309&300137 	 2/2 



Consucas / Soreantes - Produtos NotiCcados 1 Saneantes PrOQUtO, 

Assunto 
	 398- Registro de Saneante Migra 

Detalhado Produto 

Produto 	 CLMIT SOUR 
	 o 	t 

ia., s..ofl1OOO-37 - MOIDA tIOCU7II1A e COMIACIO LTDA 

Processo 	 2W00 0101 32f93 
	

Área 
	 sanea4 	L. 

eis 	 MoiInceçao Aceite em n/oa'l 'e OOOO;Oø 

Apresentação 
	 Versão 	 Código / Descrição LAN 

EMBALÂGEM PL.AST1CA 20 KG 

Pet'çôes 

expediente 	Data 	Transação Assunto 	 situação 

999158/534 	11/08/1998 	 334- Revalidaçao de Registro de Produto de Risco 2 	 Publicado deferimento 

o 

'e 

httpll"s,Â tas~ sa.gov.brMisa~teslnob ri ~25~10 132932crç = 15'&~137 	
111 



CLARIT SOUR 
NEUTRALIZADOR 

- Devolve a neutralidade dos tecidos; 
- Neutraliza o cloro residual evitando o amarelamento da roupa e o desgaste 
prematuro das fibras; 
- Reduz o número de enxague finais; 
- Remove manchas sensíveis a redução. 
- Preserva o brilho e a tonalidade das cores; 
- Possui sequestrante de ferro. 

o 	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES FISICO-QUIMICAS: 
Aspecto 	 PÓ 
Cor 	 Branca 
Odor 	 Caracléristico 

EMBALAGEM: 
O CLARIT SOuR é apresentado em sacos duplos de polietileno 
contendo 20kg. 

pH (sol. 1%) 	 3,5± 0,5 CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Densidade(g/an') 	 1,35+0,05 Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar 
Teor de redução 	 23.5 ± 0.5 seco, arejado e á sombra 

COMPOSIÇÃO: PRECAUÇÕES DE USO: 
Pirossufito de Sódio, Sal Inorgánico, Essência. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. Evite inalação ou aspiração, contato 
APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os 
Na operação de acidulação.em lavagem de roupas brancas e de olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância Em caso 
cores firn,es.em máquinas lavadoras. de ingestão, não provoque vómito e consulte 

imediatamente o centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou 
o médico levando o rótulodo produto APÓS OUSO LAVARAS MÃOS. 
NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIApARA0uTROS FINS. NÃO 

MODO DE USO:  	DÊ NADA POR VIA 
OPEMQAO NNEL DE ÁGUA 1VtEMUEA DOSAGEM ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO EWO 

DEPARTAMENTO DEASSISTÊNCIATÊCNICA Dixo Ambiente 7e5' 1,081,504 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

'4 

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib 
cRQ: 07301324-BA 
NR.AUr, FUNcIONAMENTOPvIS: 3.00415-1 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NAAN'vISA, Pt25351.33045412010-33 
PRAZO DE VALIDADE: 24 )AESES, a partir da data de fabricação. 

!Á Indeba 
Av. Aliomar Baleeiro - s/n° - Cajazeiras - Se Ivador - 88h18 - Fone/Fax:(71) 2106.2106 

E-mail: indoba@indoba.com.br  - www.indebe.com.br  REV.. 018112 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Clarit Sour 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 
Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro sln. Cajazeiras, CEP: 41500-660, Salvador-BA 
Telefone: (71) 2106-2106 
E-mail: detec(indeba.com.br  

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Preparado 	 Mistura 
Descrição Química: 	 Neutralizante. 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome químico ou genérico 
	

N° CAS 	 Faixa de Concentração 
Pirossulto de Sódo 
	 7681-57-4 	 20% - 30% 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes: 

Contato com os olhos e a pele: 
Ingestão: 
Efeitos ambientais: 
Perigos físicos e químicos: 
Perigos Específicos: 
Classificação do produto químico: 

Perigo! pode causar reação alérgica à pele. Contato com ácidos 
pode formar dióxido de enxofre. 
Causa irritação. 
Causa irritação. 
Nunca reutilize embalagens vazias. 
Não disponível 
Em contato com ácidos libera gases tóxicos. 
Não aplicável N°  ONU: Não aplicável N°  de Risco: Não aplicável 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Informação geral: 	 Remover roupas e calçados contaminados com o produto. 
Inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de 

intoxicação consultar um médico. 
Contato com a pele: 	 Lavar com água em abundancia. 
Contato com os olhos: 	 Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar 

imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo 
(71) 3387-3414. 

Ingestão: 
	

Não provocar vômito e procurar um centro médico mais próximo 
levando o rótulo do produto (CE.ATOX 0800-722-6001) 

Orientações ao médico: 
	

Consultar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
Proteção do prestador de socorros: Não se aplica. 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 

Meio de Extinção não apropriados: 
Proteção dos bombeiros: 

O produto não é inflamável. Para resfriar os recipientes utilizar 
extintor com neblina d'água. 
Não aplicável. 
Utilizar equipamento de respiração e EPI's (luvas, botas, calças. 
casaca). 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

Remoção de fonte de ignição: 
Controle de poeira: 
Precauções pessoais: 

Precauções ambientais: 

Recolhimento/Limpeza: 

Prevenção de perigos secundários: 

Não se aplica. 
Evitar a formação de pó 
Utilizar EPI apropriado (vide Seção 8) para evitar contato direto com 
o produto. 
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais, assim 
como o solo e a vegetação. 
Recolher o produto e colocar em um recipiente para disposição. 
Atuarem conformidade com a legislação local e oficial. 
Vide orientações contidas nas seções anteriores. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

MANUSEIO: 

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 
Precauções para manuseio seguro: 

ARMAZENAMENTO: 

Medidas técnicas apropriadas: 

Condições de Armazenamento: 

Materiais seguros para embalagem: 

Manusear o produto em ambiente ventilado 

Utilizar equipamento de proteção individual adequado. 

Manter o produto na embalagem original, em lugar seco. arejado e 
à sombra. 
Mantenha as embalagens fechadas. Armazenar em lugar seco, 
limpo, fresco, longe de calor, umidade e materiais incompativeis. 
Não utilize em áreas não ventiladas. 
Embalagem plástica (PEAD. PP). 

o 
8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO /PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

Equipamento de proteção individual 
Proteção respiratória: 

Proteção das mãos: 
Proteção dos olhos: 
Proteção da pele e do corpo: 
Medidas de Higiene: 

apropriado: 
Em caso de aparecimento de poeiras inaláveis: máscara de ar 
para um curto espaço de tempo; filtro P1 (para partículas sólidas). 
Luvas de PVC 
Óculos de Ampla Visão 
Bota de borracha e avental impermeável. 
Não beber nem comer em locais de trabalho. Lavar as mãos após o 
uso do produto. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO CLÍNICAS: 

Aspecto: 
	

Pó 
Cor 
	

Branco 
pH a sol a 1%: 
	

3.5 ± 0,5 
Densidade (g/cm'): 
	

1,35± 0,05 
Solubilidade em água 
	

Solúvel 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Instabilidade: 
Reações perigosas: 
Condições a evitar: 

Materiais e substâncias 
incompatíveis: 
Produtos perigosos da 
decomposição: 

O produto é estável nas condições normais de uso. 
Mistura com nitritos, nitratos e agentes oxidantes. 
Umidade, calor, chamas, fontes de ignição e materiais 
incompatíveis. 

Ácidos, álcalis, nitrito de sódio, agentes oxidantes, pó de alumínio. 

Dióxido de Enxofre. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 

Irritação Ocular: 
Irritação Dérmica Primária: 
Inalação: 

Irritante. 
Pode causar irritação. 
Pode causar irritação ao nariz, garganta e vias respiratórias. 

Informações de acordo com as vias de exposição: 

Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível. 
Substâncias que causam efeitos de 
potenciação: 	 Não disponível. 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA: 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Mobilidade e bioacumulação: 

	
Produto inorgânico, que não é eliminável da água através de um 
processo de purificação biológico. 

Pe rsistê nc ia/deg ra da b i 1 idade: 
	

Não determinado. 
Comportamento esperado: 

	
O produto pode provocar um consumo químico, intenso do 
oxigênio nas unidades de purificação biológicas ou nas águas, o 
que pode provocar efeitos negativos nos seres vivos. 

Ecotoxicidade: 
	

Não permitir que entre em contato com cursos d'água, lagoas ou 
mares, pois pode ser prejudicial à fauna e flora local a depender da 
concentração do produto  

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Método de tratamento e disposição: 
Produto: Sempre que não for possível reutilizar ou reciclar a substância, 

esta deve ser colocada em contêineres para descarte em aterro 
apropriado, devendo seguir as normas estaduais e federais para a 
disposição final dos residuos. 
Se não for possivel a reutilização ou reciclagem devem ser 
enviados para aterros apropriados. 
Devem ser tratadas e rejeitadas de acordo com as normas federais 
e estaduais vigentes. 

Restos de produto: 

Embalagem usada: 
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14. INFORMAÇOES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestres: 	 Conforme itens abaixo. 
Número ONU: 	 0000 
Nome apropriado para embarque: 	Neutralizante 
Classe de risco: 
Número de risco: 
Grupo de embalagem: 

15. REGULAMENTAÇOES: 

Produto notificado no Ministério da Saúde /ANVISA: N 25351.330454/2010-33 

o 	16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

A s informações desta FISPQ são complementares e fornecidos de boa fé, não exaurindo completamente o 
assunto. Este produto destina-se ao uso profissional e seu manuseio deve estar de acordo com a aplicação 
específica na embalagem e/ou literatura. Caso se pretenda seu uso para outras aplicações, deverão ser 
discutidas previamente com o fabricante. 

Fonte de informações: 
	

Norma NBR14725 
Manual para Atendimento a Emergências com produtos 
perigosos - ABIQUIM/PRÕ-QUIMICA —2006 
Site na Internet: w.msdssearch.com  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto: Clarit Clor 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 
Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro s/n, Cajazeiras, CEP: 41500-660, Salvador-BA 
Telefone: (71) 2106-2106 
E-mail: dctccindcba.com.hr   

     

     

2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENT 

Preparado 	 Mistura 
Descrição Química: 	 Desinfetante de uso gera 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

• Nome químico ou genérico 
Ácido Tricloroisocianúrico 

ES 

1 à base de Cloro Orgânico 

Faixa de Concentração 
(5,65:10) 	11% 

N°  CAS 
87-90-1 

3JDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais Importantes: 
Contato com os olhos e a pele: 
Ingestão: 
Efeitos ambientais: 
Perigos físicos e químicos: 

Perigos Específicos: 
Classificação do produto químico: 

Produto oxidante 
Causa irritação. 
Causa irritação. 
Nunca reutilize embalagens vazias. Causará danos a vida aquática. 
Contato com metais gerará hidrogênio. Reação perigosa com bases 
fortes, oxidantes fortes, redutores, anídricos acéticos, aminas, 
ácidos sulfúricos e perclóricos. 

Oxidante N°  ONU: Não aplicável N°  de Risco: Não aplicável 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Remover imediatamente roupas e calçados contaminados com o 
produto. 
Remover a vitima para o ar fresco. Se houver dificuldade 
respiratória dar oxigênio. Chamar o médico 
Lavar com água em abundância a pós, lavar com água e sabão. 
Remova a roupa contaminada. 
Lave imediatamente com grande quantidade de água, durante pelo 
menos 15 minutos, erguendo as pálpebras superiores e inferiores. 
Chamar um médico 
Dar 2 a 3 copos de água. Não induzir o võmito. Não administrar 
nada pela boca a pacientes inconscientes. Chamar o médico. 
O produto libera gás de cloro, altamente irritante e corrosivo, e seu 
efeito é minimizado com diluição em água. Levar a ficha de dados 
de segurança ou rótulo do produto. 
Evite contalo com o produto. Recomenda-se a utilização de EPIs: 
Luvas, óculos de segurança e avental. 

Informação geral: 

o 	Inalação: 

Contato com a pele: 

Contato com os olhos: 

Ingestão: 

Orientações ao médico: 

Proteção do prestador de socorros: 



Medidas de controle de engenharia: Usar sistema de ventilação adequada para manter concentração 
abaixo dos valores estabelecidos pela legislação em vigor. 

Equipamento de proteção individual 
apropriado: 
Proteção respiratória: Use uma máscara aprovada por NIOSH/OSHA para a face toda, 

equipada com cartuchos para cloro (para proteção contra o gás cloro) 
e um pré filtro tipo pó/névoa caso seja produzida poeira. 
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S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 
Meio de Extinção não apropriados: 
Proteção dos bombeiros: 

Usar água em abundância em forma de neblina. 
Não usar pó químico contendo compostos nitrogenados. 
Usar equipamento de proteção respiratória com suprimento de ar. 
Usar água em abundância. Alerta:- Pequena quantidade de água 
poderá agravar a situação da emergência. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

Remoção de fonte de ignição: 
Controle de poeira: 
Precauções pessoais: 

Precauções ambientais: 
Recolhimento/Limpeza: 

Prevenção de perigos secundários: 

Faça cortina d'agua para que o calor não atinja outros recipientes. 
Colocar-se a favor do vento e eliminar fonte de vazamento. 
Prevenir do contato do gás cloro liberado usando os EPIs descritos 
na seção 8. 
Evitar que as águas de combate atinjam o solo ou cursos d'água. 

Pode-se fazer diluição com água em abundância para descartar. 
Atuar em conformidade com a legislação local e oficial. 
Vide orientações contidas nas seções anteriores. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

MANUSEIO: 

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Precauções para manuseio seguro: 

ARMAZENAMENTO: 

Medidas técnicas apropriadas: 
Condições de Armazenamento: 

Materiais seguros para 
embalagem: 

Usar equipamento de proteção respiratória com cartucho para Gases 
ácidos, Proteção facial, luvas de latex, roupas e botas impermeáveis. 

Havendo danos na embalagem ou vazamento de produto, nunca 
retornar a embalagem original. Colocar o material derramado em 
recipiente limpo, integro e seco, e descartar de acordo com item 13. 

Mantenha em local arejado, fresco. Afastado de fontes de calor. 
Armazenar em lugar seco, limpo e fresco e longe de substâncias 
incompatíveis afastado de substâncias combustíveis. 
Recomendadas: polietileno e algumas blendas. Inadequadas: 
embalagens de metais. 

8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO /PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 



• Aspecto: 
Cor 
pH (sola 1%): 
Densidade (g/cm'): 
Solubilidade em água 

pô 
Branco 
7,25 * 0,25 
1,250 ± 0,050 
Solúvel 
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Proteção das mãos: 

Proteção dos olhos: 

Proteção da pele e do corpo: 

Medidas de Higiene: 

Evite contato com a pele. Para manusear esta substãncia' 9ye-sL% ..,, 
utilizar luvas de neoprene. As luvas devem ser imediatamentc..cr> 
removidas e trocadas caso exista qualquer indicação de degradaçao 
ou ruptura química. Lave e remova as luvas imediatamente após o uso. 
Lave as mãos com sabão e água. 
Use Óculos de proteção para todas as operações industriais. Se há 
risco de projeções. Óculos químicos estanques ou viseira. 
Para uso industrial, use avental quimicamente resistente (neoprene) e 
roupas protetoras ou impermeáveis, para evitar contato com a pele e 
os olhos. 
Não beber nem comer em locais de trabalho 

9. PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS: 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Instabilidade: 
Reações perigosas: 

Condições a evitar: 
Materiais e substâncias 
incompatíveis: 

Produtos perigosos da 
decomposição: 

Produto eslável nas condições normais de uso. 
Outros compostos clorados e água: hipoclorito de cálcio e água, 
hipociorito de sódio, isocianurato de sódio e água. 
Calor excessivo e umidade. 

Materiais orgânicos, agentes redutores, materiais contendo 
nitrogênio, outros oxidantes, ácidos e bases. 

Gás cloro. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 

Informações de acordo com as vias de exposição: 
Irritação Ocular: 	 Causa irritação. 
Irritação Dérmica Primária: 	Irritante. 
Inalação: 	 pode causar irritação às membranas mucosas e trato respiratório 
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível 
Substâncias que causam efeitos de 
potenciação: 	 Não disponível 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA: 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Mobilidade e bioacumulação: 	Baixa solubilidade em água 
Persisténcia/degradabilidade: 	Não disponível 
Comportamento esperado: 	O cloro gerado irá oxidar a matéria orgânica. 
Ecotoxicidade 	 Tóxico para a fauna e flora aquática. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Método de tratamento e disposição: 
Produto: 

Restos de produto: 

Embalagem usada: 

Deve-se ter cuidado para evitar contaminações ambientais 
decorrentes da utilização deste material. 
Recolha e armazene adequadamente o produto derramado 
para posterior disposição. Consulte o órgão de controle 
ambientai local. 
Embalagem recictável. Tratar conforme regulamentações 
locais. 

I4JNFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestres: 	 Conforme itens abaixo. 
Número ONU: 	 0000 
Nome apropriado para embarque: 	Desinfetante. 
Classe de risco: 
Número de risco: 
Grupo de embalagem: 

15. REGULAMENTAÇOES: 

Produto registrado no Ministério da Saúde /ANVISA: 304150163 
N°  do processo: 25351.017903/2003-21 

16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

A s informações desta FISPQ são complementares e fornecidos de boa fé, não exaurindo completamente o 
assunto. Este produto destina-se ao uso profissional e seu manuseio deve estar de acordo com a aplicação 
especifica na embalagem e/ou literatura. Caso se pretenda seu uso para outras aplicações, deverão ser 
discutidas previamente com o fabricante. 

Fonte de informações: 
	

Norma N8R14725 
Manual para Atendimento a Emergências com produtos 
perigosos - ABIQUIM/PRÓ-QUIMICA —2006 
Site na Internei: www.msdssearch.com  
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CLARIT CLOR 
DESINFETANTE EM PÓ, TAMBÉM 

INDICADO PARA OXIDAÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS 

- Possui eficiência comprovada contra bactérias; 
- Libera gradualmente o cloro ativo, evitando o desgaste das fibras; 
- Promove a remoção de manchas sensíveis a oxidação; 
- Pode ser estocado por tempo prolongado, devido a sua estabilidade. 

o 	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES FisIco-QulMicAs: 
Aspecto 	 Pó 
Cor 	 Branca 
Odor 	 Característico 
PH (sol. 1%) 	 7,25 ± 0.25 
Densidade (gtcm 	 1.25+0.05 
Teor de cloro ativo (%) 	 6,0 ± 0.5 

EMBALAGEM: 
O CLARIT CLOR é apresentado em baldes plásticos lacrados 
contendo 25 kg. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, 
arejado e à sombra. 

COMPOSIÇÃO: 
Ácido Tricloroisocianúrico, Alcalinizante, Complexante. 
PRINCIPIO ATIVO: 
Ácido Tricloroisocianúflco (5.65:10) 	 11% 

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: 
Na operação de oxidação das manchas na lavagem de roupas 
de algodão e poliéster, brancas e de cores firmes com sujidades 
leves e pesadas, em máquinas lavadoras. 

o MODO DE USO: 

PRECAUÇÕES DE USO: 
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS 
DOMÉSTICOS E LONGE DEALIMENTOS. 
Cuidado: Não misturar com produtos à base de amônia e ácidos; 
Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VOMITO. Consultar 
imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo, 
(CEATOX 0800 722 6001). levando o rótulo ou embalagem original 
do produto. Não provocarvômito; 
Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. 
Se houver sinais de irritaçâo consulte um médico ou centro de 
intoxicações mais próximo; 
Evitar Inalação. Caso ocorra, levar a pessoa para um local ventilado; 
Evitar contato prolongado com a pele. Após o uso lava rbem as mãos, 
em caso de irritação consultar o médico; 
Não usarem recipiente ou objetos metálicos; 
Objetos utilizados como medida devem ser lavados antes de 
reutilizados; 
LAVARAS MÂOSAPÕS Ouso. 
NÃO REUTI LIZAR A EM BALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; 
NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL AUMAPES SOA INCONSCIENTE. 

OPERA .çÀo 	Mwt. DE ÁGuA 	TEI1'EM'R1A ,DOSAGEM 
rtn 	 RSvn 	AmbienWAteW'C 

TEMPO,;;
1a15' 3 a  g&g 

- 	 Desinfecção Minimo 1& 30 gIL 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

QUIMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib 
cRQ:07301324-BA 
REGISTRO MS: 3.0415.0163 
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES .a partir da datado fator~ 

ralndeba 
Av. Aliomar Baleeiro - s/n° - Cajazeiras - Salvador - Bahia - Fone/Fax:(71) 2106.2106 

E-mail: indeba@indoba.com.br  - wwwindeba.com. br 

REV: 0013112 
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Consulta 1 Saneantes- Produtos / Saneantes- Produtos 

  
Detalhe do Produto: CLARIT dOR 

Nome da Empresa 	 - IND(8A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ 	 15.183.098/0001-37 	 Autorização 

Nome Comercial 	 CLARIT CLOR 

Classe Terapêutica 	 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES 

Registro 	 304150214 

Processo 	 25351.24367912013-55 

Vencimento do Registro 	 09/2018 

  

      

      

Apresentação  EM 	 Forma Fanuaciutica 

BALDE PLASTICO + BALDE PLÁSTICO P0 SECO 

Validade 	 24 meses 

Principio Ativo 

Embalagem 	 • Primaria - BALDE PLÁSTICO 
Secundária . BALDE PLÁSTICO 

N Apres. 

Registro 

Data de Publicação 

16/09/2013 

3041502140015 

Local de Fabricação 	
Fabricantes Nacionais 

INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - SALVADOR. BRASIL 

Fabricantes Internacionais 

(sem dados cadastrados) 

Via de Administração 	 (sem dados cadastrados) 

IFA único 	 Não 

Conservação 	 PROTEGER DA LUZ E UMIDADE 

Restrição de prescrição 	 (sem dados cadastro dos) 

Restrição de uso 	 (sem dados cadastradas) 

DestInação 	 (sem dados cadastradas) 

Restrito a hospitais 	 Não Informado 

Tarja 	 (sem dados cadastrados) 

Medicamento referência 	 Não 

Apresentação fracionada 	 Não 

(41 

Voltar 

a) 
111 
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Qa.h.s do Produto 

         

Assunto 	 3101 - Notificação de Produto de Risco 1. 

Produto 	 SOFTS 

s.,.p.eee 	 ..,n.oøWOoO1.a7 • INCItA INCCSW*t&s COMÍNCIO LTOA 

Processo 	 25351.045132/2017-68 

Sltuaçao 	 Notificação Aceita em 25101/2017 12:25:20 

        

       

4aneaMVrd g(  

 

        

Área 

       

       

            

            

Apresentação 	 Versão 	 Código / Descrição (AN 

SALDE PLÁSTICO 	 + (SIM NOME] 	7598165871759/BALDE PLÁSTICO CONTENDO 20 LITROS 

BOMBONA PLÁSTICA 	 (SEM NOME] 	7898168871470/ BOMBONA PLÁSTICA CONTENDO $0 LITROS 

4 Visualizar 1 Rótulo (api/consuita/saneantes/nouficados/2535104S132201768kotui0/47741 S6?Authorization-Guest 

Voltar 

045132201 768/lcnçg= 151830960137 1/1 



SOFT'S 
AMACIANTE DE TECIDOS 

-Amacia e suaviza as roupas, além de perfumá-las 
agradavelmente; 

- Possui tensoativo biodegradável; 
- Conserva a tonalidade das cores e a vida útil das roupas; 
- Proporciona grande economia devido ao seu alto rendimento; 
- Facilita a passagem de ferro; 
- Pode ser usado em máquinas lavadoras ou manualmente. 

o 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES FIsICo-QuIMICA5: EMBALAGEM: 
Aspecto 	 Liquido viscoso 
Cor 	 Azul 

O SOFT'S é apresentado em bombonas plásticas lacradas 
contendo 05 litros e baldes plásticos lacrados contendo 20 litros. 

Odor 	 Floral 
pH (100%) 	 5.0 ± 0,5 CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Densidade(g/cm3) 	 0,960 ± 0,020 Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar 

seco, arejado e à sombra. 

COMPOSIÇÃO: 
Matéria ativa catiõnica, coadjuvantes, corante e essência PRECAUÇÕES DE USO: 

NÃO INGERIR. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e 
Na operação do amaciamento, em lavagem de roupas em a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de 
geral, nas lavanderias industriais, comerciais, hospitalares e 
hoteleiras. 

ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente 
o centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico 
levando o rótulo do produto. APÓS OUSO LAVARAS 
MÃOS. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS 

4000 DE USO: FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORALA UMA PESSOA 
uva DE ÁGUA lupo DOSAGEM INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE 

ASSISTÊNCIATÉCNICA.E. Macisnenlo Mbknte y15,  i as mLÂg 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCI&X/ 
TÉCNICA. 

AClA 

•:< 
1 . C 

( 
QUIMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib 	 , 
CRQ:07301324-BA  
NR.AUT. FUNC./MS:3.00415-1 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NAANV1SA, N'25351.339371/2010-18 
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES ,a partir da data da fabricação. 

!A Indeba 
4v. Aliomar Baleeiro - .sin° - Cajazoiras - Salvador - Bahia - FonefFax:(71) 2106.2106 

E-mail: indcba@indeba.com.br  - www.indeba.com. br 

\.—( 

REV.: 011/12 



(3 ÍndebQ Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos 

Divisão Lavanderia 

Produto: SOFT'S 
N° FISPQ: OS 
Pág. ides 	:" 
Data Revisão: 15/03(20—_.... ï' Pá i  
Substitui data: 	. 	IÀ na 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: SOFT'S 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Amaciante de tecidos. 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 

Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro s/n, Jardim Cajazeiras, CEP: 41230-450, Salvador-BA 
Telefone para contato: (71) 2106-2106 
Telefone para emergência: (71) 2106-2106 
E-mail: detecindeba.com.br  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação da substância ou mistura: 

DISO oral: > 2000mg/kg 

Elementos apropriados da Rotulagem: 

Pictogramas: 	 Não aplicável (Portaria Na704,  de 28/05/2015). 
Palavra de advertência: 	Não aplicável. 
Frases de perigo: 	 Prejudicial se ingerido. 
Frases de Precaução: 

Geral: 	 Não exigidas 
Prevenção: 	 Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. NÃO 

INALAR. Não ingerir. Evite contato com os olhos e contato com a pele. 
Resposta a emergência: 	Se inalado em excesso, remova a pessoa para um local ventilado. Em caso 

de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, NÃO PROVOQUE VÔMITO e consulte 

imediatamente o centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o 
médico levando o rótulo do produto. APÓS O USO LAVAR AS MÃOS. NÃO 
REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS 

Armazenamento: 	 Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado 
e à sombra. 

Disposição: 	 Descarte em acordo com a legislação local. 
Outros perigos: 	 Não determinado. 
Outras informações: 	Não disponíveis. 

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Tipo de produto: 	 Mistura 
Descrição Química: 	 Solução aquosa de quaternário de amônio. 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

ar. 
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Nome químico ou genérico 
Cloreto de Dialquil Dimetil 

Amônio 

N° CAS 
61789-80-8 

-s-' 
Faixa de Concentraç'ã&3j.t-' 

2,5% - 10% 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: 	 Leve a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de 
intoxicação consultar um médico. 

Contato com a pele: 	 Retirar a roupa contaminada. Lave as panes atingidas com água 
em abundância. 

Contato com os olhos: 	 Lave imediatamente com água em abundância. Em caso de 
irritação, procurar auxílio médico. 

Ingestão: 	 Não provoque vômito. Consulte imediatamente um médico ou 
centro de intoxicações mais próximo (Ceatox - 08007226001). 

Proteção do prestador de socorros: 	Recomenda-se, quando o caso exigir a utilização de EPI5: Luvas, 
óculos de segurança e avental. 

Orientações ao médico: 	 Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
Tratamento sintomático. 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 	Usar água em forma de neblina, para o resfriamento do local e das 
embalagens. 

Meio de Extinção inadequados: 	Não disponível. 

Perigos específicos da substância: 	Não inflamável. 
Medidas de Proteção da Equipe de 

• Combate a incêndio: 	 Utilizar equipamento individual de respiração e roupa de proteção 
completa. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção, e procedimentos de emergência 

• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Utilizar Equipamento de Proteção 
individual; 

• Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar Equipamento de Proteção individual; 

Precauções ao meio ambiente: Não deixar entrar nas águas pluviais. Não despejar no solo. 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: areia. 
Isolamento da área: Manter afastadas pessoas não autorizadas. 
Métodos e materiais para a limpeza: absorver o produto utilizando material absorvente e colocar em um 
recipiente adequado. Atuar de acordo com a regulamentação em vigor. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

Precauções para manuseio seguro: 	Utilizar os equipamentos de proteção individual. 
Evitar o contato com os olhos e não ingerir o produto. 
Não comer e nem beber durante o manuseio do produto. 
Lavar as mãos após utilizar o produto. 

Condições de Armazenamento seguro, 
incluindo incompatibilidades: 	Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, 

arejado e à sombra. 
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

Materiais seguros para embalagem: Recomendado: Embalagens plásticas. 
Inadequados: Não disponível. 

Outras informações: 	 Não disponível. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

Parâmetros de controle: 

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos. 
Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 
Outros limites e valores: Não estabelecidos. 

Medidas de Controle de Engenharia: Não disponível. 
Medidas de proteção pessoal: 

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção. 
Proteção da pele: calça e camisa de manga longa, botas de PVC. 

Proteção respiratória: Sob condições normais de uso, não é necessária proteção respiratória. 
Proteção das mãos: Luvas de PVC. 

Outras informações: Evitar contato com os olhos e com a pele. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS: 

Aspecto: 
Estado físico: Liquido Viscoso 

Cor: Azul 
Odor e limite de odor: Característico 

pH: 5,0±0,5 (produto puro) 
Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível 

* 1 
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Ponto de fulgor: Não disponível. O produto não é inflamável. 
Taxa de Evaporação: Não disponível 
Inflamabilidade (sólido/gás): Não disponível. O produto não é inflamável. 
Limite inferior/superior de inflamabiliclade ou explosividade: O produto não é inflamável. 
Pressão de vapor: Não disponível 
Densidade de vapor: Não disponível 
Densidade relativa: 0,980 - 1,020 
Solubilidade: Solúvel em água 
Coeficiente de partição - N-octanol/água: Não disponível 
Temperatura de autoignição: O produto não é inflamável 
Temperatura de decomposição: Não disponível 
Viscosidade: Não disponível 
Outras informações: Não disponível 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Estabilidade química: O produto é estável nas condições normais de uso. 
Reatividade: Não determinado. 

Possibilidade de reações perigosas: Não determinado 

Condições a serem evitadas: O produto é estável nas condições normais de uso e armazenagem. 
Materiais incompatíveis: Não determinado 
Produtos perigosos da decomposição: Não determinado. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 

Toxicidade Aguda: DL50  (Oral, ratos) superior a 2000mg/kg, cálculo teórico, conforme RDC 59/2010 
• Corrosão/irritação da pele: produto de Risco 1, p11 >2 e <11,5 

Lesões oculares graves/irritação Ocular: o contato com os olhos causa irritação. 
Sensibilização respiratória ou à pele: Dados não permitem classificação. 
Mutagenicidade em células germinativas: Dados não permitem classificação. 
Carcinogenicidade: Dados não permitem classificação 
Toxicidade a reprodução: Dados não permitem classificação 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Dados não permitem classificação 
Perigo de aspiração: Não determinado. 

Outras informações: Não disponível 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS: 

Ecotoxicidade: Não se realizaram testes ecológicos neste produto 
Persistência/degradabilidade: Não determinado. 
Potencial de bioacumulação: Não disponível 

Mobilidade no solo: Não disponível 

Outros efeitos adversos: Produto hidrossolúvel. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL: 

Métodos recomendados para destinação final: 

Produto: Eliminar o conteúdo não utilizado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. 
Embalagem usada: As embalagens não contaminadas podem ser recicladas. Tratar conforme 

regulamentações locais. 

o 	
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem 
produtos perigosos para fins de transporte. 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES: 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°25351.045132/2017-68 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES; 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações 
quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente, embora não pretendam ser totalmente 
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. As informações são fornecidas sob a condição de 
que os usuários que as estejam recebendo adotem seus próprios critérios referentes à segurança antes de 
usá-las. De modo algum a Indeba será responsabilizada por danos de qualquer natureza resultantes do uso 
das informações. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Clarit Pasta 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 
Endereço: Avenida Aliornar Baleeiro s/n. Cajazeiras CEP: 41500-660, Salvador-BA 
Telefone: (71) 2106-2106 
E-mail: kiec'tiindcba.com.hr 

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Preparado 	 Mistura 
Descriçao Quimica: 	 Detergente em pó á base de tensoativo aniônico. 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome químico ou genérico 	 N CAS 	Faixa de Concentração (%) 
Linear alquil benzeno sulfônico 	 27176-87-0 	 9-12 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes: 
Contato com os olhos e a pele: 
Ingestão: 
Efeitos ambientais: 
Perigos fisicos e químicos: 
Perigos Específicos: 
Classificação do produto químico: 

Produto oxidante 
O contato com os olhos causa irritação. 
Sua ingestão é perigosa. 
Nunca reutilize embalagens vazias. 
Não misturar com produtos à base de cloro. 
Não se aplica. 
Não aplicável N°  ONU: Não aplicável N de Risco: Não aplicável 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Informação geral: 
	

Remover roupas e calçados contaminados com o produto. 
Inalação: 
	

Não se espera efeitos imediatos devido a inalação. Remova a vitima 
para local arejado. 

Contato com a pele: 
	

Lavar com água em abundancua. 
Contato com os olhos: 

	
Lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos, 
mantendo as pálpebras bem abertas. Procurar auxilio médico. 

Ingestão: 	 Não provocar vômito e procurar um centro médico mais próximo 
levando o rótulo do produto (CEATOX 0800-722-6001) 

Orientações ao médico: 
	

Consultar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
Proteção do prestador de socorros: Não se aplica. 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 
Meio de Extinção não apropriados: 
Proteção dos bombeiros: 

Produto não inflamável. 
Não aplicável. 
Utilizar equipamento de respiração e EPI's (luvas, botas, calças. 
casaco). 

a 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

Remoção de fonte de ignição: 
Controle de poeira: 
Precauções pessoais: 

Precauções ambientais: 

Recolhimento/Limpeza: 

Não se aplica. 
Não se aplica. 
Utilizar EPI apropriado (vide Seção 8) para evitar contato direto com 
o produto. 
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais, assim como o 
solo e a vegetação. 
Recolher todo o material. Pode-se fazer diluição com água para 
descartar. Atuar em conformidade com a legislação local e oficial. 

Prevenção de perigos secundários: Vide orientações contidas nas seções anteriores. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

MANUSEIO: 

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 
Precauções para manuseio seguro: 

ARMAZENAMENTO: 
Medidas técnicas apropriadas: 

Condições de Armazenamento: 
Materiais seguros para embalagem: 

Utilizar EPIs. 

Antes de utilizar o produto ler todas as instruções do rótulo. 

Manter o produto na embalagem original, em lugar seco. arejado e 
â sombra. 
Manter em temperatura ambiente. 
Embalagem plástica (PEAD, PP). 

8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO /PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
Medidas de controle do engenharia: 	As instalações devem ser projetadas e construídas respeitando-se 

exigéncias legais e boas práticas. 

Equipamento de proteção individual apropriado: 
Proteção respiratória: 	 Sob condições normais de uso, não é necessária proteção respiratória. 
Proteção das mãos: 
	

Luvas de borracha. 
Proteção dos olhos: 
	

Óculos de segurança. 
Proteção da pele e do corpo: 

	
Blusa, calça ou farda e bota. 

Medidas de Higiene: 
	

Não beber nem comer em locais de trabalho. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: 

Aspecto: 
Cor 
pH (100%): 
Densidade Aparente (glcm3 ): 

Solubilidade em água 

Pasta 
Levemente amarelada 
8,1 ±0.2 
coso —1.020 
Solúvel 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Instabilidade: 
Reações perigosas: 

Condições a evitar: 
Materiais e substâncias 
incompatíveis: 

Produtos perigosos da 
decomposição: 

O produto é estável nas condições normais de uso. 
Pode reagir violentamente com produtos a base de cloro. Quando 
aquecido a temperaturas superiores a 70°C pode liberar gases, que 
podem causar rritabilidade. 
Não se aplica. 

Incompatível com produtos à base de tensoativos catiánicos e à base 
de cloro. 

Não se aplica. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 

Informações de acordo com as vias de exposição: 
Irritação Ocular: 	 Irritante. 
Irritação Dérmica Primária: 	 Levemente irritante. 
Inalação: 	 Não se aplica. 
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível. 
Substâncias que causam efeitos de 
potenciação: 	 Não disponível. 

12. INFORMAÇÃO ECOLÕGICA: 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Mobilidade e bioacumulação: 	Não determinado. 
Persistênciaídegradabilldade: 	Não determinado. 
Comportamento esperado: 	 O produto contém tensoativos biodegradáveis. 
Ecotoxicidade: 	 Não aplicável. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Método de tratamento e disposição: 
Produto: 

Rostos de produto: 

Embalagem usada: 

Recolha o produto com absorventes inertes (Ex: areia). Recolher 
todo o material. 

Pode-se fazer diluição com água para descartar. Consulte o órgão 
de controle ambiental local. 
Não reutilizar as embalagens. Tratar conforme regulamentações 
locais. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestres: 	 Conforme itens abaixo. 
Número ONU: 	 0000 9, 
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Nome apropriado para embarque: 	Detergente. 
Classe de risco: 	 Não se aplica. 
Número de risco: 	 Não se aplica. 
Grupo de embalagem: 	 - 

15. REGULAMENTAÇÕES: 

Produto notificado no Ministério da Saúde! ANVISA N°25351.169740/2014-14 

16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

As informações desta FISPO são complementares e fornecidos de boa fé, não exaurindo completamente o 
assunto. Este produto destina-se ao uso profissional e seu manuseio deve estar de acordo com a aplicação 
específica na embalagem etou literatura. Caso se pretenda seu uso para outras aplicações, deverão ser 
discutidas previamente cern o fabricante. 

Fonte de informações: 
	

Norma NBR14725 
Manual para Atendimento a Emergências com produtos 
perigosos —ABIQUIM/PRÕ-OUIMICA— 2006 
Site na Internet. wviw.msdssearch.com  
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CLARIT PASTA 
UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA 

- Não danifica as fibras dos tecidos; 
- Elimina a odor desagradável das roupas sujas; 
- Auxilia na remoção de sujidades protéicas e albuminosas; 
- Possui tensoativo biodegradável. 

o 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

o 

ESPECIFICAÇÕES FISIc0-QuIMICAS: 
Aspecto 	 Pasta 
Cor... 	 Branca 
Odor 	 Pinho 
pH (sol. 100%) 	 8,1 +0 ' 2 
Densidade aparente (g/czn3) 	 0,950 - 1,020 
Teor de espuma 	 Médio 

COMPOSIÇÃO: 
Linear Alquil Benzeno Sulfonato, Alcalinizante, Aditivo, 
Conservante, Opacificante e Veículo aquoso. 

APLIcAÇÀO - USO PROFISSIONAL: 
Na operação de umectação de roupas hospitalares com 
sujidades pesadas (sangue, fezes, etc). 

MODO DE USO: 

            

 

OPERAÇÁO MvaoEÁct 
Baixo 

          

  

ISFEMIUM 
Mblwts 

     

DO8AGEM 
1@394 

 

        

    

Ralo,  

   

           

            

            

EMBALAGEM: 
O CLARIT PASTA é aprosentaco em baldes plásticos lacrados 
contendo 20 kg, 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar 
seco, arejado e à sombra 

PRECAUÇÕES DE USO: 
MANTER FORA 00 ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS 
DOMÉSTICOS E LONGE DE ALIMENTOS.NÂO INGERIR. Evite 
inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele 
Em caso de contato com os 
olhos e apele, lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 
mediatamente o centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-
6001) ou o médico levando o rótulo do produto. APÓS O 
USO LAVARAS MÃOS, NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM 
VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA 
ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. 

QulMIco RESPONSÁVEL: Francisco Habib 
CRO, 07301324-BA 
NR. AUT. FUNCIONAMENTO/MS: 3.00415-1 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N'25351.33065412010-96 
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação. 

PA Indeba 
Av. Aliomar Baleeiro - ,s/n° - Cajazeiras - Salvador - Bahia - Fono/Fax:(71) 2106,2 106 

E-mail.-  indcba@indeba.com.br  - www.indeba.com.br  
à) 

REV: 012/12 
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• Consultas / Saneantes. Produtos Notificados / Saneantes. Produtos Notificados 

Detalhes do Produto 

Assunto 	 3101 - Notificação de Produto de RISCO 1. 

Produto 	 CLARIT PASTA 

Empresa 	 I5.183.098/0001-37 - INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA 

Processo 	 25351169740/2014.14 
	

Área 

Situação 	 NotificaçSo Aceita em 27/03/201416:49:03 

Apresentação 	 Versão 	 Código / Descrição LAN 

BALDE PLÁSTICO 	 [SEM NOME] 	 78981698705651 BALDE PLÁSTICO CONTENDO 20 KG 

BOMONA PL.AS11CA 	 (SEM NOME) 	 78981688742971 BOMBONA PLÁSTICA CONTENDO 25 KG 

Petições 

Expediente Data Transação Assunto 

0014703/15-6 08/01/2015 167162015 3170- Alteração de Notificação de Produto de Risco 1. 

0059684/15.1 22/01/2015 590042015 3170- Alteração de Notificação de Produto de Risco 1. 

Rótulo 

Q Visualizar 1 Rótulo (api/consulwsanearites/nodflcados/25351 16974020141 4/rotulo/241 3301 ?Authorization.Guest) 

Situação 

Publicado deferimento 

Publicado deferimento 

Voltar 

hÜP:110"'Àt3S-"S&gQv-brM~WrCdflCWffir25351169740201414PcM= 15182~1137 



kw tos.tcøs 
SM, 

- 	.Ãnvisa - Registro Eletrônico de Cosméticos Página 1 de 1 

   

SolcRi,QO 
Noya 
ACOÇTO&aÍTCI:O 

Moeaçâo 

MFtanenIc 

Reflt1açSo 

C.icSamenIo á Pedido 

Cancdrnfllø por 
TranWert,cS 

Cm.isAo cio Co.Woedo 

Emlsao do C..tdio 
Con,pnrv.rIe 

Rocada5arrnto 
Rc&caço 

Aco.rpori.amonlo Idafldo 

piorno do PVOdIJIO e iia.ca PRAtT Saba,.i. E. Doa 
Empine 	 INDEBA INDUSTRIA E C0MCRCIO LiDA 
PiÕvTbo do Processo 	25361.649713201645 
Wncimønio do R.giao G22l2I 
Número da Transaçáo 	9902502015 
Número do Expedisse 

Isonflo de R.slio do Ptoda 

você .w'o: ss. .,..s 	 INDEBA INDÚSTRIA E coMERCIO 
LIDA 

Pelicion., 
	

Caixa PoiS 
	

Inicio 

02V20I6 

Bis e 
1• a- 

naoao ,rncAoo 1 

12271071161 

Peticiortamento 	 LOS 

http://cosmeticos.ani'isa.gov.br/peticionamento/faces/processo/acompanhamentoDctal... 31/03/2016 



e 

PA Ifldeba Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos 
Divisão de Lavanderia 

Produto: City RH 900 
N' FISPQ: 07 
Pág. 1 de 4 
Data Revisão: 2511012011 
Substitui data: 2810112011 

1 5 
1 ti 	6'? 

* 	flgir 

\, 	L.. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: City RI-1 900 
Nome da Empresa: Indeba Indústria e Comércio LTDA 
Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro s/n, Cajazeiras. CEP: 41500-660, Salvador-BA 
Telefone: (71) 2106-2106 
E-mail: dctec€indcba.com.br  

2. COMPOSIÇÃO 1 INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Preparado 	 Mistura 
Descrição Química: 	 Detergente para lavagem de roupas. 
Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome químico ou genérico 
	

N°  CAS 
	

Faixa de Concentração (%) 
Carbonato de Sódio 	 497-19-8 

	
30-40 

Tnoxosilicato de Sódio 
	

10213-79-3 
	

15-25 

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes: 
Contato com os olhos e a pele: 
Ingestão: 
Efeitos ambientais: 
Perigos físicos e químicos: 
Perigos Específicos: 
Classificação do produto químico: 

Não disponível 
Causa irritação. 
Causa irritação. 
Nunca reutilize embalagens vazias. 
Não disponível 
Não disponível 
Não aplicável N° ONU: Não aplicável N°  de Risco: Não aplicável 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Informação geral: 
Inalação: 
Contato com a pele: 
Contato com os olhos: 

Ingestão: 

Orientações ao médico: 
Proteção do prestador de socorros: 

Remover roupas e calçados contaminados com o produto. 
Não se aplica. 
Lavar com água em abundancia. 
Lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos, 
mantendo as pálpebras bem abertas. Procurar auxílio médico. 
Não provocar vômito e procurar um centro médico mais próximo 
levando o rótulo do produto (CEATOX 0800-722-6001). 
Consultar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
Não se aplica. 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meio de Extinção apropriados: 
Meio de Extinção não apropriados: 
Proteção dos bombeiros: 

Produto não inflamável. 
Não aplicável. 
Utilizar equipamento de respiração e EPI's (luvas, botas, calças. 
casaco). 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

Remoção  de fonte de ignição: 
Controle de poeira: 
Precauções pessoais: 

Precauções ambientais: 

Recolhimento/Limpeza: 

Prevenção de perigos secundários: 

Não se aplica. 
Não se aplica. 
Utilizar EPI apropriado (vide Seção 8) para evitar contato direto com 
o produto. 
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais, assim como o 
solo e a vegetação. 
Recolher todo o material. Pode-se fazer diluição com água para 
descartar. Atuar em conformidade com a legislação local e oficial. 
Vide orientações contidas nas seções anteriores, 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 

MANUSEIO: 

Prevenção da exposição do 
	

Utilizar EPIs. 
trabalhador: 
Precauções para manuseio seguro: Antes de utilizar o produto ler todas as instruções do rótulo. 

ARMAZENAMENTO: 
Medidas técnicas apropriadas: 

Condições de Armazenamento: 
Materiais seguros para embalagem: 

Manter o produto na embalagem original, em lugar seco, arejado e 
à sombra. 
Manter em temperatura ambiente. 
Compativel com todos os materiais. 

8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO /PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

Equipamento de proteção individual apropriado: 
Proteção respiratória: 	 Sob condições normais de uso, não é necessária proteção 

respiratória. 
Proteção das mãos: 	 Luvas de borracha. 
Proteção dos olhos: 	 Óculos de segurança. 
Proteção da pele e do corpo: 	Blusa, calça ou farda e bota. 
Medidas de Higiene: 	 Não beber nem comer em locais de trabalho. 

9. PROPRIEDADES FiSICO QUíMICAS: 

Aspecto: 
Cor 
pH a sol a 1%: 
Densidade Aparente (g/cm'): 
Nivel de espuma: 
Solubilidade em água 

Pó 
Branco 
11,3± 0,14 
0,80+0,10 
Baixo 
Solúvel 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 

Instabilidade: 	 O produto é estável nas condições normais de uso. 
Reações perigosas: 	 Não se aplica. 
Condições a evitar: 	 Não se aplica. 
Materiais e substâncias 
incompatíveis: 	 Incompatível com produtos á base de tensoativos catiõnicos. 
Produtos perigosos da 
decomposição: 	 Não se aplica. 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 

Informações de acordo com as vias de exposição: 
Irritação Ocular: 	 Irritante. 
Irritação Dérmica Primária: 	 Pode causar irritação. 
Inalação: 	 Não se aplica. 
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível. 
Substâncias que causam efeitos de 
potenciação: 	 Não disponível. 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA: 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
Mobilidade e bioacumulação: 	Não determinado. 
Persistência/degradabilidade: 	Não determinado. 
Comportamento esperado: 	 O produto contém tensoativos biodegradáveis. 
Ecotoxicidade: 	 Não aplicável. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO: 

Método de tratamento e disposição: 
Produto: 	 Recolher o residuo com material inerte. 

Restos de produto: 

Embalagem usada: 

Pode-se fazer diluição com água para descartar. Consulte o órgão 
de controle ambiental local. 
Não reutilizar as embalagens. Tratar conforme regulamentações 
locais. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestres: 	 Conforme itens abaixo. 
Número ONU: 	 0000 
Nome apropriado para embarque: 	Detergente. 
Classe de risco: 
Número de risco: 
Grupo de embalagem: 
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Divisão de Lavanderia 

15. REGULAMENTAÇÕES: 

Produto notificado no Ministério da Saúde IANVISA: N° 25351.42761812010-44 

16. INFORMAÇÃO SOBRE USO SUGERIDO: 

A s informações desta FISPO são complementares e fornecidos de boa fé, não exaurindo completamente o 
assunto. Este produto destina-se ao uso profissional e seu manuseio deve estar de acordo com a aplicação 
específica na embalagem e/ou literatura. Caso se pretenda seu uso para outras aplicações, deverão ser 
discutidas previamente com o fabricante. 

Fonte de informações: 	 Norma N8R14725 
Manual para Atendimento a Emergências com produtos 
perigosos - ABIQLJIMIPRÓ-QUIMICA - 2006 
Site na Internet: www.msdssearch.com  

!jk Ifldeba Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos 

W FISPQ: 07 	 PéII Pág. 4de4 
Data Revisão: 25/10/2011 	, c Substitui data: 28/0112011 	La. 

\f 
*4 



CITY RH 900 
DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS 

- Extremamente eficiente pare lavagem de 
roupas de poliester e algodão: 

- Alto poder dispersante, portanto, eficiente na remoção de 
sujidades em geral, inclusive, manchas de sangue; 

- Contém branqueadores ópticos; 
- Contém Tensoativos Biodegradável; 
- Boa performance a qualquer temperatura. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES FISICO-QUIMICAS: 
Aspecto 	 Pó 
Cor 	 Branca 
Odor 	 Floral 
Densidade(g/cm') 	 0,80+0.10 
Nível de espuma 	 Baixo 

COMPOSIÇÃO: 
Tensoativo aniõnico, tensoativos não iõnico, agentes 
suspensivos, sequestrantes, complexantes, alcalinizantes, 
dispersarias, coadjuvantes, branaueadores ópticos e essência. 

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL: 
Na operação de pré-lavagem e/ou lavagem de roupas de 

•
algodão e poliester, brancas e de cores firmes, a baixa e alta 
temperatura, com sujidades leves ou pesadas, em máquinas 
lavadoras. 

MODO DE USO:  
1 OPERAÇÃO 1 tda DE ÁGUA 1EMPERATURA  1  TEMPO DOSAGEM  

	

Pré-1avr Bixo 	Mtieite lIS' 1@79&9 
Leyen 

 

	

Baixo 	Mibnc 	10,811r 1  1111  

EMBALAGEM: 
O CITY RH 900 é apresentado em sacos plásticos duplos contendo 
20 kg 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar 
seco. arejado eâ sombra . 

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. 
Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundãncia 
durante 15 minutos. Persistindo a irritação consulte um médico ou 
centro de intoxicações mais próximo 0800 722 6001: Não ingerir. Em 
caso de ingestão, beber água em abundância e consultar um médico 
ou centro de intoxicações mais próximo, levando o rótulo ou 
embalagem original do produto,levando o rótulo ou embalagem 
original do produto; APÓS O USO LAVAR AS MÃOS;NÂO 
REUTILIZARA EMBALAGEM VAZIA PARAOUTROS FINS;NAO DÊ 
NADA POR VIA ORALA UMA PESSOA INCONSCIENTE. 

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

QIJIMICO RESPONSÁVEL: Francisco Nabib 
CRO: 07301324-BA 
Aut. Funcfl.iS. 3.00415-1 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO RAANVISA, N'25351 42761012010-44 
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, a partir da data de fabricação 

 

Ylndeba 

  

  

REV.: 01121111112 

   

Av. Aliomar Ba eeiro - sInO  - Cajazeiras - Salvador - Bahia - Fone/Fax:(71) 2106.2106 
E-mail: indebai@líndelba.com.itir -  www,ir,deb&corn.br  
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Consultas / Saneantes - Produtos Notificados / Saneanles - Produtos Notificados 

DotaR,., do Produto 

Assunto 	 3101 - Notificação de Produto de Risco 1. 

Produto 	 CITY RH 900 

Empresa 	 IS.183.098/000I-37 - INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Processo 	 25351.169325/2014.61 

Situação 	 Notificação Aceita em 27103/2014 15:40:18 

    

Aro 

Pâjjina e 

Saneantes 

       

• Lotreo 	 Vev•Ss 	CAl.? D...rtfl. SAN 

SACO PLASTICO OPACO + SACO PLÁSTICO 	 BRANCO 	7898168873535/ SACO PLÁSTICO CONTENDO 20 KG 

SACO PLÁSTICO OPACO • SACO PLÁSTICO 	 BRANCO 	7898168874051 / SACO PLÁSTiCO CONTENDO 30 KG 

SALDE PLÁSTICO 	 BRANCO 	7898168876505 / BALDE PLÁSTICO CONTENDO 20 KG 

SACO PLÁSTICO • SACO PLASI1CO OPACO 	 AZUL. 	7898168873535 / SACO PLÁSTICO CONTENDO 20 KG 

• SACO PLAr1CO + SACO PLÁSTiCO OPACO 	 AZUL 	7898168874051 / SACOPLÁSTICO CONTENDO 30 1013 

BALDE PLÁSTICO 	 - 	
- 	AZUL 	7898168876499/ SALDE PLÁSTICO CONTENDO 20 KG 

Petições 

Expediente 
	

Data 	Transação Assunto 	 Situação 

0087036/15-6 	30/01/2015 	843932015 	3170- Alteração do Notificação d. Produto d. RIno 1. 	 PwbIIcsdo dM.rlminto 

Rótulo 

4 Visualizar V Rótulo (api/consulta/saneantes/notjficados/25351 169325201461 /rotuIo/242s9Bo7AuthoIizatjonnGuest) 

4 Visualizar 2° Rótulo (api/consulta/saneantes/notifjcados/253S1 169325201 461/rotulo/2428981 ?Authorlzation=Guest) 

voltar 
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remisse 
Higiene e Conforto a Todo Tempo 

FICHA TÉCNICA 
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Produto: Gel Antissép9cj?'remisse 
Data da última revisàÕ7/07JJ 

* Pajina * 
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Gel Antisséptico Premisse 
Registro ANVISA: 230930023.001-3 
Processo ANVISA: 25351. 41786512007-37 
Validade: 2 anos 
Grau: 2— Produto registrado na ANVISA 
Produto destinado a assepsia das mãos. 
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 02.946.060/0001-27 
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 — Boqueirão. 
Cidade: Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3377-1873 

w.premísse.com.br  
Data da Última revisão: 07/07/2015 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

O Gel Antisséptico Premisse é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira 
fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização 
eficiente. Eficácia comprovada em testes laboratoriais. Não substitui água e sabonete. 

Eficácia contra 99,99% das bactérias. Staphy!ococcus aureus, Sa!monella cholereesuis. 

INDICAÇÕES E MODO DE USAR 

Campo de aplicacão 
Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais e etc. 
NÃO UTILIZAR EM ÁREAS CRITICA DE HOSPITAIS. É recomendado como complemento 
na lavagem das mãos. 

Modo de usar 
Aplicar diretamente nas mãos limpas e secas. Esfregar levemente. Não enxaguar. Não 
retirar com pano seco ou lenço, pois o produto seca rapidamente. Não aplicar sobre pele 
ferida ou irritada. 

PROPRIEDADES Físico-QUÍMICAS 

pH 100% : 5,5 — 7.8 
Aparência e Odor: Gel transparente com odor característico. 
Densidade: 0,790- 1,100g/cm3  
Viscosidade: 3000 - 8000 cP (Viscosfmetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 5/20 
RPM.) à temperaturp deffi€- 



remisse 
Higiene e Conforto a Todo Tempo 

Solubilidade na água: 100% 
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 
Ativo: Álcool etílico 62.97% ± 3,0 % 

 

'.k 

Produto: Gel Antisséptico Rterniseq.t,... t 
Data da última revisão: 

\* 	Página 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

ALCOHOL, 	AQUA, 	PROPYLENE 	GLYCOL, 	SORBITOL, 
TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, CARBOMER. 

APRESENTAÇÃO 

• Refil de 800 ml. 

• Bombonas de 5 litros. 

• Frasco de6Omi. 
• Frasco de 500 ml. 

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. 
Lavar com Água Boricada. Consultar um médico. 
Contato com a pele: Não oferece riscos. 
Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico. 
Inalação: Não oferece riscos. 

PRECAUÇÕES 

Uso externo. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Evite o 
contato com as mucosas, em caso de contato com as mesmas, enxaguar abundantemente 
com água. Não aplicar sobre a pele ferida ou irritada. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Produto inflamável: mantenha longe de chama ou fonte de calor. 

LOTE E VALIDADE 

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e 
nas caixas. 
Validade: 24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos, nas etiquetas dos refis, 
nos frascos e nas caixas. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Daniel Luiz Wyler- CRQ IX- 09301127 


