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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: partículas magnéticas via seca colorida - amarela. 

Código interno de identificação do produto: SUPERMAGNA YD 404. 

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:        metalchek@metalchek.com.br 

SITE:        www.metalchek.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

 
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a NBR 14725-2 ABNT. 

 

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução 

 
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a NBR 14725-2 ABNT. 

 

Palavras de advertência: 

- Nenhum 

 

Frases de perigo: 

- Não se aplica 

 

Frases de precaução: 

- Não se aplica 

 

 

2.3. Outros perigos que não resultam em classificação: 

- A substância não atende aos critérios para substâncias PBT ou vPvB. Evite gerar poeira; a poeira fina, 
quando dispersa no ar em concentrações suficientes, ou na presença de fonte de ignição, pode gerar 
risco potencial de explosão. 

- O manuseio e/ou processamento deste material pode gerar uma poeira que pode causar irritação 
mecânica dos olhos, pele, nariz e garganta. 
 

2.4. Elementos apropriados da rotulagem: 

- Recomendações de precaução:  
- Lave as mãos após o manuseio do produto.  
- Durante o manuseio do produto, não beba, coma ou fume.  
- Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o manuseio do produto.  
- Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio.  
- Armazene o produto em local adequado.  
- Em caso de emergência, proceda conforme indicações. 
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- Produto destinado somente a uso industrial, por pessoal qualificado conforme as normas técnicas 
aplicáveis. 

- Conserve longe do alcance de crianças  

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Este produto químico é uma mistura.  

Natureza química: mistura de pó de ferro e corante. 

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta ingredientes ou impurezas que 
contribuam para o perigo. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

 

4.1. Descrição das 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 
“EPI” adequados para o manuseio do produto. 

Contato com os olhos: lavar com água fria em abundância durante 15 minutos e manter as pálpebras 
abertas. 

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, 
contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

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

 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: 

O contato direto com pó do produto pode causar leve irritação ocular, por efeitos mecânicos com 
lacrimejamento e vermelhidão. O pó pode causar danos aos pulmões se inalado, no entanto, devido à 
forma de apresentação do produto final não é esperada a exposição ao ingrediente. 

 

4.3. Notas para o médico: 

Se necessário, 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 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

5.1.  Meios de extinção  

Meios de Extinção Adequados  

Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor. Resfriar 
contêineres e arredores com água pulverizada. Confinar e abafar incêndios metálicos, preferível aplicar 
água. Apropriados: Pó químico seco.  

Meios de extinção não recomendados  

Não use jatos d’água de forma direta, já que ele pode dispersar e espalhar o incêndio.  

5.2.  Perigos específicos da substância ou mistura:  

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como 
monóxido e dióxido de carbono. 

5.3.  Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio  

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor 
completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

6.1.  Precauções pessoais:  

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

Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual 
conforme descrito na seção 8.  

 

Para o pessoal de serviço de emergência:  

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção, luvas de proteção, calçado de segurança e vestuário 
protetor adequado. Em casos de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, utilizar máscara de 
proteção respiratória do tipo P3. Remova preventivamente fontes de ignição.  

 

6.2.  Precauções ao meio ambiente  

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

6.3.  Métodos e materiais para contenção e limpeza  

Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material 
em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a 
Seção 13 desta FISPQ.  

6.4.  Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos  

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Medidas técnicas apropriadas para o manuseio seguro:  

Prevenção da exposição do trabalhador: devem ser usados EPI (luvas, aventais, óculos de proteção e 
respirador combinado com filtro para poeiras e névoas “P1”). 

Prevenção de incêndio e explosão: produto não inflamável. 

Precauções e orientações para manuseio seguro: evite contato com a pele, olhos, mucosas, e roupas. 
Evite respirar névoas do produto. Caso seja necessário retirar o produto da sua embalagem original para 
uso, inspecionar os futuros recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de utilizá-los. 

Medidas de higiene:  

Apropriadas: lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas 
devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilização. Remover os equipamentos de proteção antes de 
entrar em áreas de alimentação. 

Inapropriadas: não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. 

 

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade Medidas técnicas:  

Condições adequadas: armazenar entre 05 e 40 ºC. Mantenha o produto em sua embalagem original e 
em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta. Armazenar afastado de alimentos. Manter fora do 
alcance de crianças. 

Condições que devem ser evitadas: empilhamento maior que 3 embalagens. 

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

Materiais para embalagens: 

Recomendados: sacos plásticos dentro de barricas de papelão, potes plásticos ou sacos de papel. 

Inadequados: qualquer material que não proteja contra umidade. 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1. Parâmetros de controle:  

Limite(s) de exposição: Não estabelecidos.  

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.  

Medidas de controle e engenharia: Recomenda-se promover ventilação mecânica e sistema de exaustão 
direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.  

 

8.2. Medidas de proteção pessoal:  

Proteção ocular/facial: Óculos protetores caso a atmosfera esteja empoeirada.  

Proteção da pele e do corpo: É aconselhável o uso de luvas de lona. Roupa com mangas compridas.  

Proteção respiratória: Máscara parcial com filtro de partículas P3 em casos de alta exposição a poeiras.  

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.  

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

- Aspecto: pó amarelo 

- Odor: inodoro 

- pH: não aplicável 

- Ponto de fusão/ponto de congelamento: 1.535ºC (informação referente a pó de ferro) 

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: não aplicável 

- Ponto de fulgor: não aplicável 

- Taxa de evaporação: não aplicável 

- Inflamabilidade: não inflamável 

- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não aplicável 

- Pressão de vapor: não aplicável 

- Densidade: não disponível 

- Solubilidade em água: insolúvel 

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

- Temperatura de autoignição: não aplicável 

- Temperatura de decomposição: não disponível 

- Viscosidade: não aplicável 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1.  Estabilidade e reatividade  
Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.  

10.2. Possibilidade de reações perigosas  
As poeiras do produto podem formar misturas explosivas com o ar.  

10.3.  Condições a serem evitadas  
Temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis.  

10.4. Materiais incompatíveis  
Agentes oxidantes fortes e Ácidos fortes.  

10.5. Produtos perigosos da decomposição  
Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos  
 

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral  
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)  
ETAm (oral): > 5000 mg/kg  
Informação referente ao:  
- Ferro: 
     DL50 (oral, ratos): 30000 mg/kg  
- Hidroxido de Ferro:  
     DL50 (oral, ratos): 10000 mg/kg 
     LC50 (Inalação Poeira e neblina, ratos): >195 g/m³    6 horas 
     LC50 (Inalação Poeira e neblina, ratos): >195 mg/m³ 2 semanas 
 

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação à pele 
 

Lesões oculares graves/  
irritação ocular: 

O contato direto com pó do produto pode causar leve irritação ocular, 
por efeitos mecânicos com lacrimejamento e vermelhidão  
 

Sensibilização respiratória 
ou à pele: 

Não classificado como sensibilizante à pele e não é esperado que 
provoque  
sensibilização respiratória.  
 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Não classificado como mutagênico.  
Teste de Ames: Negativo  
 

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.  
 

Toxicidade à reprodução: O teste de ferro metálico para toxicidade reprodutiva não é adequado 
devido à falta de exposição sistêmica. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos – exposição 
única: 

O pó pode causar danos aos pulmões se inalado, no entanto, devido à 
forma de apresentação do produto final não é esperada a exposição 
ao ingrediente 
 

Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos – exposição 
repetida: 

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

Perigo de aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Nome do 
Produto/Ingrediente 

Método Resultado Espécie Exposição 

Hidroxido de ferro 
amarelo: 

ISO 8192 Agudo. EC50 
>10000 mg/l 

Água fresca 

Bactérias – adaptado 
bactérias de lodo 
ativado. 

3 horas 

OECD 202 
Daphnia sp. 
Acute 
Immobilization 
Test and 

Reproduction 

Agudo. EC50 
>100 mg/l 
Água fresca 

Daphnia - 
Daphnia magna 

48 horas 

OECD Teste de 
toxicidade aguda, peixe, 
203 Fish, 

Agudo. LC0 
>100000 mg/l 
Água fresca 

Peixe - Danio 
rerio 

96 horas 
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Potencial bioacumulativo: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos 
Outros efeitos adversos :. Não disponível. 
Coeficiente de Partição Solo/Água (KOC) : Não disponível. 
Mobilidade no solo: Não disponível. 

Observações : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

13.1.  Métodos recomendados para destinação final  

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem 
ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto 
de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. 
O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.  

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem 
ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Produto não classificado como perigoso para transporte. 

 

15. REGULAMENTAÇÕES  

Rotulagem: Conforme ABNT NBR 14725-3:2017. 

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os 
critérios 
Norma ABNT-NBR: 14725-1:2009 – versão corrigida 2010, 14725-2:2019, 14724-4:2014. 
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, 
NBR 14725-3:2017  
Resolução ANTT 5232/16. 
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, 
8th Revised Edition, 2019. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

CAS: CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE. 

ACGIH: AMERICAN CONFERENCE OF INDUSTRIAL HYGIENISTS. 

OSHA: OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION. 

NIOSH: NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. 

TLV: THRESHOLD LIMIT VALUE. 

TWA: TIME-WEIGHT AVERAGE. 

PEL: PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT. 

REL: RECOMMENDED 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. 
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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. 


