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ÁGUA SANITÁRIA DA CASA 
 

01. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome Comercial do Produto:   ÁGUA SANITÁRIA DA CASA 
 
Aplicação:  Solução aquosa concentrada para desinfecção 

industrial, doméstica, alvejante e branqueante. 
Identificação da Empresa:   QUIMIBEL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 
                           Aut. Func. De Empresa no MS nº 302727-1 
      Registro de Produto: 25351.199163/2013-03  

                    Rua Honesta Souza Rausis, 208 
CEP: 83414-660             E-mail: adm@quimibel.ind.br 
Fone: (41) 3562-3013 
Fax:    (41) 3562-2708 

 
Responsável Técnico:    Vanderlei D. Belphman – CRQ 09201990 9ª Reg 
 

02. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Natureza Química:     Este produto químico é um preparado.  
 
Ingredientes que contribuem para o perigo 
Nome químico      N° CAS    Concentração %  

Cloro Ativo (Solução Hipoclorito de Sódio)   681-52-9                      2,0 a 2,5% 
 

03. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 
 

Aviso! 
Pode ser prejudicial se ingerido. 
Evitar contato com os olhos. Não ingerir. Lavar-se completamente após o manuseio. Não 
derramar no solo e vias fluviais de superfície. 
 
Perigos mais importantes:  Produto químico clorado. 
Perigos específicos:  Produto químico clorado, pode provocar irritações à 

pele, aos olhos e vias respiratórias. Utilize EPIs no 
manuseio do produto. 

Rotas de entrada  Absorvido pela pele. Contato com os olhos.  

Efeitos ambientais:   Somente quando a contaminação for elevada poderá 
oferecer algum risco ao meio ambiente. 
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04. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Inalação  Se inalado, leve-o para o ar fresco. Se não houver 

respiração, fornecer respiração artificial. Se houver 
dificuldade de respiração, fornecer oxigênio. 
Consulte um médico se os sintomas aparecerem.  

Contato com a pele:  Tire imediatamente todas as roupas contaminadas. 
Lave com água limpa e sabão abundantemente. 
Procure assistência médica no caso de 
desenvolvimento de irritação e se os sintomas 
aumentarem. Água fria pode ser usada. Lave as 
roupas antes de utilizá-las. 

Contato com os olhos:   Não friccionar. Remover lentes de contato. Lavar 
com água corrente por 15 minutos (mínimo). Água 
fria pode ser usada. Encaminhar ao oftalmologista. 

 
Ingestão:   Não induzir ao vômito, a menos que seja feito por 

uma pessoa da área médica. Nunca dar nada pela 
boca para uma pessoa inconsciente. Se uma grande 
quantidade for ingerida, chamar um médico 
imediatamente. Soltar colarinho, gravata e cinto.  

Condições Médicas de agravamento  

por superexposição:  Exposição repetida ou prolongada não é conhecido 
como condição médica de agravamento. 

 
(*) Em quaisquer destes casos, havendo algum tipo de irritação, consultar um médico, levando 
a embalagem ou o rótulo do produto.  
Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  
 

05. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 
Inflamabilidade:   Produto químico não inflamável.  
Meios de extinção Incêndio de  

pequenas proporções:    Use pó químico seco.  
Incêndio de grandes proporções:  Usar spray de água, neblina ou névoa. Não usar jato 
de água.  
Equipamento de proteção: O uso de respirador aprovado/credenciado ou 

equivalente é obrigatório. 
    
 
 

06. MEDIDAS EM CASO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL DO PRODUTO 
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Precauções pessoais:     Para proteção pessoal veja seção 8. 

Precauções ao meio ambiente:   Evitar o escoamento para áreas vizinhas, águas 
pluviais, solo, mananciais e rios. Derramamentos ou 
descartes devem ser comunicados imediatamente ás 
autoridades competentes. 

Pequenos derramamentos e vazamentos: Dilua com água e enxugue, ou absorver com material inerte 
seco e colocar o resíduo em um local apropriado para 
disposição. Finalizar lavando com água sobre a superfície 
contaminada e dispor de acordo com as condições exigidas 
pelas autoridades locais e regionais.  

Grandes derramamentos e vazamentos: Absorver com material inerte e colocar o material derramado 
em local apropriado. Não colocar água dentro do recipiente. 
Utilizar pulverização de água para reduzir os vapores. Não 
toque no material derramado. Previna entrada em esgotos, 
porões ou áreas confinadas; dique se necessário. 

 
07. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Manuseio:  Utilizar os EPIs necessários (luvas PVC, bota de 

borracha, avental e óculos de proteção). Evitar o 
contato com os olhos. Não ingerir. Lavar as mãos 
após o manuseio. Evitar o contato com material 
derramado e com escoamento para o solo e águas 
que se encontram na superfície. 

Estocagem:   Manter recipiente hermeticamente fechado. Manter 
recipiente em local fresco e bem ventilado. 

 
Produtos incompatíveis:   Incompatível com agentes oxidantes fortes (ácidos e 

peróxidos, etc). 
 
Materiais para embalagens: 
Recomendados:      A própria embalagem. 
Inadequados:      Não há. 
 
Sinalização de risco: 
4 - Extremo      Saúde   3 
3 - Alto      Inflamabilidade  0 
2 - Moderado     Reatividade   1 

1 - Leve      Especial   - 
0 – Mínimo 
 

08. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Medidas de controle de engenharia:  Não requer medidas especiais de controle desde que 

usado corretamente. 
Equipamentos de proteção individual: 
Proteção respiratória:   Em locais sem ou com pouca ventilação, usar 

mascara facial com filtro contra gases clorados. 
Proteção para as mãos:    Usar luvas de borracha ou PVC. 
Proteção para os olhos:    É recomendado o uso de óculos de proteção. 
Proteção para a pele e corpo:   É recomendado o uso de avental. 
 
Precauções especiais:   Evitar a exposição maciça a vapores. Produtos 

químicos só devem ser manuseados por pessoas 
capacitadas. Os EPIs devem possuir o CA 
(Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os 
procedimentos operacionais e de segurança no 
trabalho com produtos químicos. Nunca usar 
embalagens vazias (de produtos químicos) para 
armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se 
manipulam produtos químicos deve ser realizado 
monitoramento da exposição dos trabalhadores, 
conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) da NR-9. 

 

Medidas de higiene:   Roupas, luvas, calçados, EPIs devem ser limpos 
antes de sua reutilização. Usar sempre para higiene 
pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. 
Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou 
beber. Bons procedimentos operacionais, de higiene 
e de segurança industriais ajudam a reduzir os 
riscos no manuseio de produtos químicos. 

 
09. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS 

 
Estado físico:     Líquido. 
Aparência:      Levemento amarelo. 
Cor:       Transparente. 
Odor:       Característico. 
pH em solução:     10 a 11. 
Ponto de congelamento:   Não determinado. 
Concentração de Uso:    Diluído em até 20 partes de água. 
Viscosidade Copo Ford nº4 (20º):  150 – 250 segundos.  
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Condições específicas: 
Estabilidade:                     Este produto é estável.  

Incompatibilidade com várias substâncias: Agentes ácidos e oxidantes energéticos. 
Produtos da decomposição:               Não especificado. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Efeitos crônicos em Humanos  

Efeitos mutagênicos:    Não mutagênico para bactérias e leveduras.  
Efeitos para a pele:  Irritante para a pele. Pode causar queimaduras.  
Efeitos para os olhos:    Irritante para os olhos.  
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Impacto ambiental:  O contato com rios e/ou solos pode interferir no 

ecossistema local. 
 
 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESCARTE DE MATERIAIS 
 
Informações sobre resíduo:   Recolha e armazene adequadamente o produto 

derramado para posterior disposição. Resíduos 
devem ser dispostos conforme Lei federal, estadual 
e regulamentos de controles ambientais locais. 

 
 
 

14. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE 
 
Informações para embarque:  Manter a integridade da embalagem, obedecendo ao 

limite máximo de empilhamento. 
Terrestre:  Os veículos de transporte de produtos perigosos 

devem estar em conformidade com legislação de 
transporte de produtos perigosos vigentes. Produto 
químico corrosivo. 

 
 
 

15. REGULAMENTAÇÕES 
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Regulamentações:   Brasil – Regulamentação de Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos – Ministério dos Transportes 
– Portaria 204 de 20 de maio de 1997; NBR 7501 de 
06/89; NBR 7500 de 03/00; NBR 8285 de 03/00; 
NVR 8286 DE 03/00; NBR 7503 de 03/00; NBR 
7504 de 09/99. 

 
Registro de Produto:    25351.199163/2013-03  

 
 
Etiquetagem conforme as diretivas CEE  
Nenhum - CEE:     Nenhum  
Frase(s) Risco     R38: Irritante para pele.  
Frases Segurança    S28: Após contato com a pele, lavar imediata e  
      abundantemente com água.  

S37/39: Usar luvas e equipamentos de proteção 
adequados para os olhos e para a face.  
S57: Utilizar um recipiente adequado para evitar a 
contaminação do ambiente. 

 
               16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Preparado por:  QUIMIBEL INDUSTRIA QUIMICA LTDA 
 
“Essa instrução refere-se só ao produto mencionado acima e não necessariamente é válida se 
usada com outro(s) produto(s) ou em qualquer processo. As instruções são, ao nível do nosso 
melhor conhecimento atual, corretas e completas e vem dada de boa fé, mas sem garantia. 
Fica sob a própria responsabilidade de o usuário assegurar-se de que as informações são 
apropriadas para o seu uso especial deste produto”. 
 
SIGLAS UTILIZADAS: 

N. A. = Não se Aplica    
N. D. = Não Disponível  
NR = Norma Regulamentadora  
 
 Referências Bibliográficas: 
Site de consulta CAS: www.chemfinder.com 
Normatizações do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA – 
www.anvisa.gov.br 
Enciclopédia de medicina, Higiene Y Seguridad del trabajo   




