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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: revelador aquoso. 

Código interno de identificação do produto: METAL-CHEK D 76 embalado. 

Aplicação:       detecção de descontinuidades por meio de ensaio não destrutivo. 

Nome da empresa:    Metal-Chek do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

Endereço:       Rua das Indústrias, 135 – Distrito Industrial IV 

          CEP: 12926-674 – Bragança Paulista - SP 

Telefone para contato:   (11) 3515-5287 

Telefone para emergências:  (11) 3515-5287 

FAX:         (11) 3515-5287 

E-MAIL:        qualidade@metalchek.com.br 

SITE:         www.metalchek.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação da substância ou mistura: 

 
Sensibilização à pele (Categoria 1) 

Corrosão/Irritação à pele (Categoria 2) 

Lesões oculares graves/irritação ocular: efeitos oculares reversíveis (Categoria 2) 

Carcinogenicidade (Categoria 1B) 

Mutagenicidade em células germinativas (Categoria 1) 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, (sistema cardiovascular, fígado) (Categoria 

2) 

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo (Categoria 3) 

 
Elementos de rotulagem: 

 
Pictograma 

 
 

  
 
 
Palavra de Adverência: 
 

PERIGO 
 
Frase de Perigo 
 
H315 – Provoca Irritação à Pele 

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele. 

H320 – Provoca irritação ocular. 
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H340 – Pode provocar defeitos genéticos. 

 H350 – Pode provocar câncer. 

H372 – Provoca danos aos órgãos do sistema respiratório, pulmões, e sistema cardiovascular. 

H402 – Nocivo para os organismos aquáticos. 

 
Frases de precaução: prevenção 
 
P201 – Obtenha instruções especificas antes da utilização. 

P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  

P260 – Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  

P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.  

P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.  

P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.  

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

 
Frases de precaução: resposta à emergência 
 
P314 – Em caso de mal-estar, consulte um médico.  

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

P305+P351+P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água 

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 

enxaguando. 

P308+P313 – EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. 

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

P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. 

P337+P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

P362+P364 – Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. 

 
Frases de precaução: armazenamento 
 
P405 – Armazene em local fechado à chave. 
 
Frases de precaução: disposição 
 
P501 – Descarte o conteúdo conforme legislação local 
 
Avisoas Adicionais 
 

- Produto destinado somente a uso industrial, por pessoal qualificado conforme as normas técnicas 
aplicáveis. 

- Conserve longe do alcance de crianças. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Este produto químico é uma mistura.  

Natureza química: mistura de tensoativos e sais. 

Nome químico ou comum Nº CAS Faixa de concentração % 

- Benzoato de sódio 532-32-1 70  – 90 

- 4-(2,4-dimetileptano-3-il)fenol (tensoativo) 9016-45-9 10 – 20 

- Cromato de Sódio 7775-11-3 0,1 – 0,5 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

Inalação: conduzir a vítima para local ventilado, e se necessário aplicar respiração artificial. 

Contato com a pele: remover roupas contaminadas, lavar o local com água em abundância. Utilizar os 
EPIs indicados para o manuseio do produto. 

Contato com os olhos: lavar com água fria em abundância durante 15 minutos e manter as pálpebras 
abertas. Caso a vítima fizer uso de lentes de contato, retire-as se lhe form possível e continue com a 
lavagem em água corrente. Procure um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. 

Ingestão: PODE SER NOCIVO SE INGERIDO. NÃO PROVOQUE VÔMITO. Lave a boca com água 
corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos 
quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo 
gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.  

Ações que devem ser evitadas: não oferecer nada via oral a uma pessoa inconsciente. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Quando ingerido, os sintomas precoces 
simulam a inebriação por álcool seguidos de náusea, vômito, sensibilidade muscular e convulsões, assim 
como distúrbios respiratórios. As vítimas que sobrevivem ao período inicial de toxicidade geralmente 
desenvolvem insuficiência renal, juntamente com danos ao cérebro e fígado. A exposição e/ou consumo 
de álcool pode aumentar os efeitos tóxicos.  

Notas para o médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há 
antídoto específico. Após ingestão de grandes quantidades, avalie a necessidade de realização de 
lavagem gástrica e administração de carvão ativado (até 1 hora após ingestão).  

 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: ATENÇÃO: este produto não é combustível, e quando envolvido em 

incêndios e/ou aquecido em temperaturas a partir de 96 ºC, 122 ºC funde-se contribuindo com vapores e 

gases na propagação do incêndio. O uso de jato d’água pode ser ineficaz no combate ao fogo. Pequeno 

incêndio: utilize pó químico seco, dióxido de carbono (CO2), água pulverizada ou com espuma resistente 

ao álcool. Grande incêndio: utilize jato ou neblina de água ou espuma resistente ao álcool. NÃO UTILIZE 

JATO DE ÁGUA DE FORMA DIRETA AO COMBATE. Afaste os recipientes da área residuais de controle do 

fogo em um dique longe do derramamento, para posterior destinação apropriada, evite o espalhamento. Meios de 

extinção não recomendados: meios não citados acima. 

Perigos específicos das substâncias ou misturas: Quando aquecido em temperatura a partir de 122 

ºC, a substância funde-se e também formam gases que são mais pesados que o Ar podendo espalhar-se 

pelo solo, e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc. e provocar o 

deslocamento do oxigênio deixando o ambiente asfixiante. O produto pode se polimerizar de forma 

explosiva quando aquecido ou envolvido pelo fogo. O fogo pode produzir gases irritantes e/ou tóxicos 

como dióxido de carbono e monóxido de carbono.  

Medidas de proteção da equipe de combate à incêncio: Em caso de envolvimento da substância com 
incêndio, combata o mesmo a uma distância segura; se o fogo estiver intenso utilize mangueiras com 
suportes fixos ou canhão monitor. Se isso não for possível abandone o local e deixe o material queimar. 
Resfrie lateralmente o recipiente exposto ás chamas com água em abundância, mesmo após o fogo ter 
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sido extinto. Combata o fogo tendo o vento pelas costas para evitar intoxicação. Mantenha-se sempre 
longe de tanques envoltos de chama. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e 
equipamento autônomo de respiração. Vestimentas usuais de combate ao fogo oferecem apenas 
proteção limitada; elas não são eficazes no contato com o produto.  

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

6.1.  Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:  

ATENÇÃO, use equipamento de proteção individual (EPI). Isole e sinalize a área. Elimine todas as fontes 
de ignição, pois, quando aquecido libera gases e/ou vapores que podem tornar-se inflamáveis. Impeça 
fagulhas ou chamas, não fume, não manuseie embalagens rompidas, a menos que esteja devidamente 
protegido com a utilização de equipamentos de proteção individual. Evite o contato do produto com a 
pele, olhos e mucosas. Permaneça em local seguro tendo o vento pelas costas. Não toque nem caminhe 
sobre o produto derramado. 

Para o Pessoal do Serviço de Emergência: 

Use EPI apropriado, mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Isole e sinalize a área de 
derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Em casos de 
grande vazamento, considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros.  

6.2. Precauções ao meio ambiente: 

EVITE A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. Em caso de derramamento e vazamento, contenha 
imediatamente o material derramado, não permitindo que o material entre em bueiros, drenos ou corpos 
d’água. Caso ocorra escoamento do produto para corpos d’água, interrompa imediatamente a captação 
para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo. Visto que as mediadas a 
serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em 
questão e da quantidade do produto envolvido.  

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza 

Utilize EPI. Isole e sinalize a área contaminada, tente parar o vazamento se isto puder ser feito sem risco.  

PISO PAVIMENTADO - Recolha o produto derramado com o auxílio de uma pá limpa e de preferência ao 
recolhimento com pá de plástico que acompanha o kit de emergência. Acondicione em recipientes que 
seja possível lacrar e de fácil visualização da identificação.  

GRANDES DERRAMAMENTOS - Confine o material em uma área longe do derramamento para 
posterior destinação apropriada. Previna a entrada do produto derramado em cursos d’água, rede de 
esgotos, porões ou áreas confinadas. Pode ser utilizada neblina de água para reduzir a poeira em casos 
de vento, mas não permita excessos que gerem resíduo líquido. Lave o local com água, tomando 
medidas preventivas para evitar a contaminação ambiental. O produto derramado não deverá mais ser 
utilizado. Em caso de contaminação do solo, retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo 
não contaminado e proceda conforme indicado acima.  

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Precauções para manuseio seguro: 

ATENÇÃO. Utilize EPI. Não manuseie o produto sem os devidos EPIs recomendados ou se estiverem 
danificados. Evite o contato do produto com a pele, olhos e as mucosas. Manuseie o produto em local 
aberto e ventilado. Todo equipamento utilizado no manuseio deve estar eletricamente aterrado. Assegure 
uma boa ventilação no local de trabalho. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar formação de pó 
e respingo de sólidos. Manipule respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Não 
reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Não 
coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.  
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7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Condições climáticas: armazenar entre 05 e 40ºC. Mantenha o produto em local fresco, seco, ao abrigo 
da luz solar direta e os recipientes bem fechados. Armazenar afastado de alimentos. Manter fora do 
alcance de crianças. 

Condições que devem ser evitadas: empilhamento maior que 03 caixas. 

Produtos e materiais incompatíveis: oxidantes, ácidos e bases fortes.  

Materiais para embalagens: RECOMENDADO manter na embalagem original ou sacos multifolha Kraft 
com interior de PEAD. INADEQUADO, qualquer material que não proteja contra umidade. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

8.1. Parâmetros de controle 

 

Limites de exposição ocupacionais de exposição 

 

Componente No. CAS Parametros Valor Amostras 
biológicas 

Bases 

Cromato de 
sódio 

7775-11-3 crômio 30µg/g 
creatinina 

Urina NR 7 - Programa de 
controle medico de 
saúde ocupacional 

 

 

8.2. Medidas de controle de engenharia 

 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior para evitar a formação e 
acúmulo de névoas quando essa formação for possível (aplicação do produto por pulverização). Estas 
medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos 
constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. O sistema de ventilação 
para coleta de particulados (sólidos) deve ser à prova de explosão. 

 

8.3. Medidas de proteção pessoal 

Proteção dos olhos/ face: Mascaras de proteção e óculos de segurança. Use equipamento de proteção 
ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) 
ou EN 166 (EU). 

Proteção de pele: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma 
técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contato 
da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas 
práticas de produção. Lavar e secar as mãos.  

As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer as especificações da Diretiva da UE 89/689/CEE e a 
norma EN 374 derivada dela.  

Contato total  
Material: Borracha de nitrilo 
Espessura mínima da capa: 0.11 mm  
Pausa através do tempo: 480 min  
Material ensaiado: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Tamanho M)  

Contacto com salpicos  
Material: Borracha de nitrilo  
espessura mínima da capa: 0.11 mm 
Pausa através do tempo: 480 min  
Material ensaiado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Tamanho M)  
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Utilizar avental de nitrila ou PVC no caso de respingos ou salpicos, calçado fechado de couro ou material 
impermeável. 

Proteção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores 
do ar são apropriados, use um respirador de partículas do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiração 
do tipo P2 (EN 143) como apoio a controlos de engenharia. Se o respirador for o único meio de proteção, 
usa um respirador de ar de cobertura facial total. Use respiradores e componentes testados e aprovados 
por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE). 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

- Aspecto: grânulos brancos. 

- Odor: inodoro. 

- pH: aproximadamente não aplicável. 

- Ponto de fusão/ponto de congelamento: ≥ 300°C 

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temp. de ebulição: não determinado. 

- Ponto de fulgor: não determinado. 

- Taxa de evaporação: não determinado. 

- Inflamabilidade: não inflamável. 

- Limite inf./superior de inflamabilidade ou explosividade: não aplicável. 

- Pressão de vapor: não aplicável. 

- Densidade de vapor: não aplicável. 

- Densidade relativa: não disponível 

- Solubilidade em água: solúvel. 

- Coeficiente de partição – n-octanol/água: não aplicável. 

- Temperatura de autoignição: não aplicável. 

- Temperatura de decomposição: não disponível 

- Viscosidade dinâmica: não aplicável. 

  

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

10.1. Reatividade:  

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Reage quando em contato acidental 
com substâncias incompatíveis como hidreto de alumínio e lítio e bases fortes (hidróxidos), por serem 
reações exotérmicas e haver liberação de gás hidrogênio de o risco de incêndio e/ou explosão é 
eminente após o contato. 

10.2. Estabilidade química: 

A substância é estável quando manuseado e armazenado adequadamente, a substância sofre oxidação quando 
exposta ao ar formando Benzaldeído, mantenha a embalagem hermeticamente fechada.  

10.3. Possibilidade de reações perigosas: 

Pode reagir violentamente com metais ativos e bases fortes.  

10.4. Condições a serem evitadas: 

Evitar a humidade 
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10.5. Materiais incompatíveis: 

Agentes oxidantes fortes tais como potássio, anidridos ácidos, permanganatos, bases fortes, peróxidos, 
dicromatos e compostos de lítio e alumínio (hidretos) e Nitratos. 

 

10.6. Produtos perigosos da decomposição: 

Pode formar em decorrência da decomposição proveniente de incêndios: Boranos/ óxidos de boro, óxidos 
de sódio, monóxido de carbono e dióxido de carbono e benzaldeído. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda 

Oral 
DL50 (rato) 1.866 mg/kg (calculado para a mistura) 

Dérmica 
DL50 (coelho) 2.038 mg/kg (calculado para a mistura) 

Inalatória 
DL 50 (rato) 14.2 mg/kg kg (calculado para a mistura) 

 

Corrosão/irritação da pele 

O contato da substância com a pele pode causar irritação moderada da pele Classificado de acordo com 
o Regulamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabela 3.1/3.2), causando vermelhidão e/ou necrose em 
casos mais crônicos.  

 

Lesões oculares graves/ irritação ocular 

Contato da substância com os olhos pode causar irritação ocular grave, vermelhidão, ardor e opacidade 
da visão. Em caso de contato acidental proceda com instruções da seção 4 – (contato com os olhos).  

 

Sensibilização respiratória ou à pele 

Não há estudos descritos em literatura sobre o potencial de sensibilização respiratória ou à pele 
promovida pela substância.  

 

Mutagenicidade em células germinativas 

Dados não disponíveis 

 

Carcinogenicidade 

IARC: 1 – Grupo 1: Carcinogênico para os humanos (cromato de sódio) 

 

Toxicidade à reprodução 

Não há dados com a substância contendo Cr IV, não podendo ser classificado. No teste de toxicidade do 
desenvolvimento de ratos com o mesmo cromato de potássio de potássio hexavalente, relatou-se que 
houve aumento nos partos prematuros ou nas mortes mortas e uma diminuição no número de 
nascimentos (EU-RAR (2005)). 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 

Dados não disponíveis 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 

Para animais experimentais, “Ganho de peso relativo do fígado feminino, exame histopatológico, 
alteração gorda de hepatócitos de macho e fêmea”, “Necrose necrótica do miocárdio por observação 
microscópica” (NITE Avaliação inicial de risco nº 96 2005) e assim por diante, pensou-se que o fígado, 
sistema cardiovascular é o órgão alvo. O efeito sobre animais experimentais foi observado na faixa do 
valor de orientação correspondente à Categoria 2. Com base no acima, a classificação é Categoria 2 
(fígado, sistema cardiovascular). 

 

Perigo por aspiração 

Não há dados disponíveis 

 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Ecotoxicidade 

 

Peixes 

Danio rerio (peixe zebra)  CAS 1330-43-4 NOEC 6,4mg/L – 34d 

Pimephales promelas (vairão gordo) 
CAS 7775-11-3 CL50 17.6mg/L – 96h 

CAS 532-32-1 CL50 484mg/L – 96h 

Crustáceo Daphnia magna 
CAS 7775-11-3 CE50 0.021mg/L – 48h 

CAS 532-32-1 CE50 > 100mg/L 48h 

Algas Green Algae CAS 532-32-1 CE50 478mg/L – 96h 

 

Persistência e degradabilidade 
Dados não disponíveis 

 

Potencial biocomulativo 
Contém composto de metal cromo IV, o comportamento na água e o potencial de bioacumulação são 
desconhecidos. 

 

Mobilidade no solo 
Dados não disponíveis 

 

Outros efeitos adversos 
Descarga no meio ambiente deve ser evitada. 

 

Outros efeitos adversos 
Não há. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

Métodos recomendados para destinação final 

 

Disposição do produto  

Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, 
cursos d'água ou no solo. Mantenha suas eventuais sobras em sua embalagem original e 
hermeticamente fechada, Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. 
Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. Para a disposição de resíduos de o 
produto proceder de acordo com a regulamentação estadual e/ou Municipal. 

 

Disposição de embalagens  

Não reutilize as embalagens. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no 
meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do Ar, prejudicando a fauna a flora e a saúde e 
das pessoas.  

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
Terrestres  Resolução n° 5232 de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos e suas modificações.  

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 Nacional de Transporte 

Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)  

Número ONU  Não classificado como perigoso para o transporte.  

 

15. REGULAMENTAÇÕES  

 

Regulamentações específicas para produto químico 
 

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios 

Norma ABNT-NBR: 14725-1:2009 – versão corrigida 2010, 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010, 

14725-3:2017. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos. NBR 14724-4:2012 

Resolução ANTT 5232/16. 
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Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  

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

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Purple Book, 5th 

Revised Edition, 2013. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

CAS: CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE. 

IARC: INTERNACIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. 

ACGIH: AMERICAN CONFERENCE OF INDUSTRIAL HYGIENISTS. 

TLV: THRESHOLD LIMIT VALUE. 

TWA: TIME-WEIGHT AVERAGE. 

STEL: SHORT-TERM EXPOSURE LIMIT. 

DL50: dose letal para 50% dos animais submetidos a uma dose X da substância-teste. 

CL50: concentração letal para 50% dos animais submetidos a uma concentração X da substância-teste. 

DQO: demanda química de oxigênio. 

GHS: GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM. 

 

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete o nosso melhor conhecimento para o 
manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na 
embalagem e/ou literatura. Qualquer outra utilização que envolva o uso combinado com outro produto ou 
outros processos é responsabilidade do usuário. 

 


