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1. IDENTIFICAÇÃO  
 

NOME DO PRODUTO: MULT DET  

CÓDIGO: 020200213  

PRINCIPAIS USOS RECOMENDADOS: Mult Det é indicado para limpeza interna de ônibus, 

automóveis, aviões e residências, limpando com facilidade qualquer tipo de superfície que suporte 

água. Excelente poder de limpeza sobre gorduras. Pode ser usado em vários tipos de materiais 

como: aço inoxidável, fórmicas, superfícies pintadas, plástico, tecidos e couro sintético. É usado 

também para limpeza de lonas e baús (sider), máquinas, ferramentas, pisos, máquinas agrícolas e 

de terraplanagem, fogões, coifas, sistemas de ventilação, estofamentos, entre outros. 

NOME DA EMPRESA: SANDET QUÍMICA LTDA.  

ENDEREÇO: Rua Augusto Vulpini, 260, Distrito Indústrial – São José do Rio Preto – SP.  

TELEFONE DE CONTATO: (17) 2139-7788  

TELEFONE DE EMERGÊNCIAS: (17) 2139-7788 

FAX: (17) 2139-7777  

E-MAIL: sandet@sandet.com.br  

SITE: www.sandet.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Classificação da substancia ou mistura:  

Irritante para a pele – categoria 2 

Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução Pictograma(s):  

 
Palavra de Advertência: Cuidado  

Frase de perigo: 

 H315 Provoca irritação à pele. 

Frase de Precaução:  

Prevenção:  

 P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.  

 P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  

Resposta a Emergencia: 

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em 

abundância. 

P321 Tratamento específico: Em caso de necessidade, o médico deverá indicar tratamento 

específico.  

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

mailto:sandet@sandet.com.br
http://www.sandet.com.br/
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P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.  

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Mistura 

Ingredientes ou impuprezas que contribuem para o perigo. 

- None químico comum ou técnico: Ácido Fosfórico 

- CAS: 7664-38-2 

- Concentração ou faixa de concentração: 1,0 a 1,5% 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

Medidas de Primeiros Socorros.  

- Inalação: Remover a vítima para um ambiente arejado descontaminado. Caso sinta 

indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 

- Contato com a Pele: Enxaguar com água a área atingida, até a completa remoção do 

produto. Retire, se for o caso, as roupas contaminadas com cautela e lave-as bem antes de reutilizá-

las. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico. 

- Contato com os Olhos: Lavá-los imediatamente com muita água. Durante a lavagem 

manter as pálpebras abertas (ocasionalmente fechando para que a parte interna das pálpebras 

também possa ser lavada) para assegurar completa irrigação dos olhos e tecidos oculares. A 

lavagem dos olhos, poucos segundos após a exposição, é essencial para atingir máxima eficiência. 

Em caso de persistência na irritação ocular, consulte um médico. 

- Ingestão: Não induzir vômito! Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

Providenciar socorro médico imediatamente ou procurar o centro de intoxicações mais próximo. 

Sintomas e efeitos mais Importantes, agudos ou tardios. 

Pode provocar irritação a pele com vermelhidão e ressecamento.  

Notas para o Médico. 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não 

forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. 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:  

- Apropriados: Em focos de incêndio, utilizar pó químico seco, gás carbônico ou espuma. 

Resfriar os recipientes lateralmente com neblina de água.  

- Não Recomendados: Direcionar jatos de água diretamente sobre o produto. 

Perigos específicos da mistura ou substância.  
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A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes, tóxicos e 

corrosivos. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio. 

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário 

protetor completo.  

 

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: Isole preventivamente 

de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado 

sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize EPIs (Equipamento de Proteção Individual) conforme 

descrito na seção 8. 

- Para pessoal de serviço de emergência: Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra 

respingos, e em caso extremos, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, 

botas em borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases 

ácidos. 

Precauções ao meio ambiente. 

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

Métodos e materiais para contenção e limpeza. 

Se possível pare o vazamento fazendo uso de proteção individual. 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, vermiculite, 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. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Precauções para manuseio seguro. 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Use luvas de 

proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou proteção facial como indicado na Seção 8. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade. 

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão. 

Manter o produto em sua embalagem original, em local fresco e ventilado, ao abrigo do sol e calor 

excessivo. Mantenha o recipiente fechado.  

 

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de controle. 

Limite de exposição ocupacional: Não estabelecidos. 

Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 
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Medidas de controle de engenharia. 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas 

auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de 

emergência e lava olhos na área de trabalho. 

Medidas de proteção pessoal. 

- Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, 

proteção facial. 

- Proteção da pele: Luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha. 

- Proteção respiratória: Não Aplicável. 

- Perigos térmicos: Não Aplicável. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido transparente amarelo 

Odor e limite de odor: Característico 

pH: 10,00 a 10,50 

Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: Não disponível 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível 

Ponto de fulgor: Não disponível 

Taxa de evaporação: Não disponível 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não inflamável 

Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não inflamável 

Pressão de vapor: Não disponível 

Densidade do vapor: Não disponível 

Densidade relativa: 1,020 a 1,025  g/cm³ 25°C 

Solubilidade(s): Miscível em água 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível 

Temperatura de autoignição: Não disponível 

Temperatura de decomposição: Não disponível 

Viscosidade: Não disponível 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Reatividade. 

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 

Estabilidade Química. 

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 

Possibilidade de reações perigosas. 

Não ocorre. 
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Condições a serem evitadas. 

Temperaturas altas. 

Materiais incompatíveis. 

Não conhecido. 

Produtos perigosos na decomposição. 

Não disponível 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Toxicidade aguda 

Dados específicos do produto não disponíveis.  

Corrosão/irritação da pele. 

Em caso de contato prolongado com a pele pode causar irritação.  

Lesões oculares graves/irritação ocular. 

Em contato com os olhos pode causar irritação.  

Sensibilização respiratória ou da pele. 

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

Mutagenicidade em células germinativas. 

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 órgãos-alvo específicos – exposição única. 

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

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida. 

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

ou prolongada. 

Perigo por aspiração. 

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 

 

12. INFORMAÇÕES  ECOLÓGICAS 
 

Ecotoxicidade. 

Não determinada. 

Persistência e degradabilidade. 

Produto biodegradável. 

Potencial bioacumulativo. 

Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 

Mobilidade no solo. 

Não determinada. 
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Outros efeitos adversos. 

Não determinada. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Métodos recomendados para destinação final 

Restos do produto e embalagens vazias devem ser tratados ou descartados de acordo com 

regulamentação ambiental local, estadual ou federal. 

 

14. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE 
 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre 

Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de 

Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

Hidroviário 

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)  

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)  

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Aéreo 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS 

PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS 

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 

9284-NA/905 

IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 

Dangerous Goods Regulation (DGR). 

PRODUTO CLASSIFICADO COMO NÃO PERIGOSO PARA TRANSPORTE. 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 
 

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico: 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. 

Norma ABNT-NBR 14725-1: 2009. 

Norma ABNT-NBR 14725-2: 2009. 

Norma ABNT-NBR 14725-3: 2017. 

Norma ABNT-NBR 14725-4: 2014. 
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Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas secções anteriores. 

Produto Notificado na ANVISA/MS n.°25351.405351/2007-39. 

Autorização de Funcionamento da Empresa no Ministério da Saúde n.º 3.00.970-6. 

Referências. 

Norma ABNT-NBR 14725-1: 2009. 

Norma ABNT-NBR 14725-2: 2009. 

Norma ABNT-NBR 14725-3: 2017. 

Norma ABNT-NBR 14725-4: 2014. 

Código de Defesa do Consumidor 

Manual de Emergências - PRÓ-QUÍMICA  

Portaria 3214 do Ministério do Trabalho 

Regulamentação do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos (Decreto Lei 98.973, de 21 de 

fevereiro de 1990). 

Regulamentação do Transporte Rodoviário de Produtos Periogosos (Decreto Lei 96.044 de 18 de 

maio de 1988) 

Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de 

Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

Legendas e abreviaturas. 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil. 

IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). 

IMO - “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)  

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code. 

Notas. 

Os dados e informações constantes nesta ficha tem caráter complementar, fornecidos de boa fé, 

representando o que de melhor se conhece sobre a matéria e não significando que o assunto tenha 

sido completamente exaurido. Prevalece sobre os dados desta ficha o disposto nos regulamentos 

governamentais existentes. Os dados dessa ficha de informação referem-se a um produto específico 

e pode não ser válido onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. A Sandet 

Química Ltda. esclarece que os dados por ela coletado são transferidos sem alterar seu conteúdo ou 

significado. 


