QUILIMPADOR
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: QUILIMPADOR
Aplicação: Limpador de chapa OFFSET
Fabricante: Quimagraf Ind. Com. De Material Gráfico LTDA.
Rua: Professor José Maurício Higgins, 644 – Boqueirão – Curitiba - PR
Fone (41) 3376-2991 – Fax: (41) 3278-5195
vendas@quimagraf.com.br – www.quimagraf.com.br
Telefones de emergência: (41) 3376-2991 – Curitiba
0800-7032991 – Outras Regiões
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Hidrocarboneto alifático de petróleo, tensoativos e espessante.
•
•
•
•
•

pH: 12 - 13
Solubilidade em água: solúvel
% de sólido: 7,0
Aparência: líquido branco leitoso
Odor: característico

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
•
•
•

Irritante aos olhos;
Exposição prolongada pode causar ressecamento da pele e dermatite;
Liquido incolor solúvel em água;

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Geral: Procure auxilio médico na ocorrência de desconforto ou inconsciência. Apresente
esta FISPQ ao médico.
Inalação: não a risco.
Contato com a pele: O contato prolongado pode causar irritação. Lavar com água
corrente em abundância e sabonete neutro por um período de 15 minutos. Se a irritação
permanecer, procurar cuidados médicos.
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos
15 minutos. Consultar oftalmologista se a irritação persistir.
Ingestão: Não induzir ao vômito. Se ocorrer o vômito, manter a cabeça baixa para evitar
a obstrução das vias respiratórias. Procurar imediatamente auxílio médico.
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável, portanto não há métodos de
extinção contra incêndio.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO
Medidas de segurança para proteção as pessoas: O usuário deverá usar equipamento de
proteção para evitar o contato com o líquido, de acordo com a seção 8.
Precauções para o meio ambiente: Estancar o vazamento, se for possível fazê-lo sem
risco. Evitar contaminação de corpos d´água ou rede de esgotos.
Métodos para remoção e limpeza: Remova o produto com material absorvente ou
equipamento mecânico (bombas manuais). Garantir a conformidade aos requisitos legais
da região para a disposição do material recuperado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manuseio: Manusear recipiente com cuidado. Utilizar equipamentos de proteção
individual de acordo com a seção 8. Evite contato com os olhos e pele.
Armazenamento: Manter a embalagem fechada em lugar fresco e arejada.
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Procedimentos para controle de exposição: prever condições de trabalho de forma que o
contato prolongado seja evitado.
Equipamentos de proteção individual:
Proteção respiratória: Não necessária em condições normais. Utilizar máscara para casos
de trabalhos prolongados em local confinado.
Proteção para as mãos: Luvas nitrílica, látex ou PVC.
Proteção para os olhos: Óculos panorâmico.
Proteção para a pele e corpo: Utilizar proteção se houver contato direto ou possibilidade
de projeções acidentais de produto.
Medidas de higiene: Tirar imediatamente roupas contaminadas ou saturadas.
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Estado físico
Cor
Ponto de fulgor (ASTM D-92 ºC)
Solubilidade em água
Odor
pH (sol. 1% em água)
Temperatura de auto-ignição (ºC)

Líquido límpido
Branca
Não aplicável
Solúvel
Característico
12,0 – 13,0
Não aplicável

Limite de Explosividade: Inferior
Limite de Explosividade: Superior

Não aplicável
Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estabilidade: Estável sob condições normais
Reações perigosas: Não ocorre
Materiais a evitar: Ácidos fortes.
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Efeitos agudos:
Inalação: não se aplica.
Contato com a pele: Não irritante em condições normais.
Contato com os olhos: Irritante.
Ingestão: Não há dados disponíveis, podendo causar danos ao trato respiratório havendo
refluxo para os pulmões.
Efeitos locais: O contato prolongado pode causar a remoção da gordura da pele e
conseqüente ressecamento da mesma.
Sensibilização: Pode provocar reação em pessoas alérgicas.
Efeitos Crônicos: Não existem dados disponíveis.
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Persistência / Degradabilidade: Produto Biodegradável.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Resíduos do produto: Não dispor resíduos na rede pública de esgotos ou no lixo
doméstico.
Embalagens contaminadas: As embalagens não deverão ser reutilizadas.
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Terrestre: Produto não classificado pela portaria em vigor.
15. OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta FISPQ preenche completamente as determinações da norma NBR 14725. As
informações contidas nesta ficha de segurança são baseadas nas informações de nossos
fornecedores ou no nosso conhecimento. As sugestões e recomendações de uso de
nossos produtos são baseadas na experiência e bons resultados obtidos. Qualquer
utilização inadequada e fora da observância da legislação, será de total responsabilidade
do usuário.

