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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: corante fluorescente verde base água para detecção de vazamentos. 

Código interno de identificação do produto: WATER-GLO ULTRA GREEN. 

Sinônimos: SPI-WGG-16, SPI-WGG-1G, SPI-WGG-32, SPI-WGG-55G, SPI-WGG-5G, SPI-WGG-8, SPI-
WGG8CS. 

Aplicação: corante fluorescente para detecção de vazamentos em sistemas com fluidos à base de água. 

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 

Produto fabricado sob licença da: 
 

www.spectroline.com 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

2.1. Classificação química 

 
− O produto não é uma mistura perigosa 

 

2.2. Elementos do Rótulo 

Pictogramas: 
 

− Não Aplicável 
 
Palavra de advertência: 
 

− Não Aplicável 
 

Frases de perigo 

 

− Não Aplicável 
 

Frases de precaução: 

− Não Aplicável 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Este produto químico é uma mistura.  

Natureza química: mistura água deionizada e corante. 

 

Não apresenta substâncias classificadas como perigosas. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Inalação: consulte um médico. 

Contato com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão.  

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

Ingestão: Lavar a boca com água. 

 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 

Contato com a pele: Pode ocorrer uma ligeira irritação no local de contato. 

Contato com os olhos: Pode provocar irritação e congestão. 

Ingestão: Pode irritar a garganta. 

Inalação: Ausência de sintomas. 

Efeitos retardados/ Imediatos: Dados não disponíveis. 

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários. 

Tratamento imediato/ especial: Não Aplicável. 

 

5. MEDIDAS COMBATE A INCÊNDIO 

 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção: Meios de extinção apropriados ao local de incêndio. Usar água pulverizada para 
arrefecer os recipientes. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos da exposição: Não é aplicável 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndio 

Recomendações para pessoal: Usar equipamento respiratório autônomo. Usar vestuário de proteção 
para evitar o contato com a pele e os olhos. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

 

6.1. Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções pessoais: Consultar a seção 8 da FISPQ quanto à proteção pessoal. Virar para cima o lado 
do recipiente onde se encontra o vazamento, para impedir o vazamento do líquido. 

 

6.2. Precauções com o meio ambiente 

Precauções ambientais: Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Construir diques para conter 
vazamento. 
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6.3. Método e materiais de contenção e limpeza 

Procedimentos de Limpeza: Absorver com terras ou areia seca. Transferir para um recipiente apropriado 
e identificado que possa ser fechado, para eliminação conforme legislação local. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

7.1. Precauções para um manuseio seguro 

Requisitos de manuseio: Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. 

 

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento: Armazenar em local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem 
fechado. 

Embalagem adequada: Não é aplicável 

 

7.3. Utilizações finais específicas 

Utilizações finais específicas: Dados não disponíveis. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

  

8.1. Parâmetros de controle 

Valores–limite de exposição: Dados não disponíveis. 

 

8.2. Controles de Exposição 

Medidas de ordem técnica: Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. 

Proteção respiratória: Não é necessário usar máscaras de proteção.  

Proteção das mãos: Luvas de Proteção. 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança. Assegurar que o líquido de lavagem dos olhos está acessível 

Proteção da pele: Vestuário de proteção. 

Ambientes: Nenhum requisito especial 
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9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

- Aspecto: líquido castanho 

- Odor: inodoro 

- pH: 9 

- Ponto de fusão/ponto de congelamento: não disponível 

- Ponto de ebulição inicial: não disponível  

- Faixa de temperatura de ebulição: > 100 °C 

- Ponto de fulgor: > 100 °C 

- Taxa de evaporação: não disponível 

- Inflamabilidade: não disponível 

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

- Pressão de vapor: não disponível 

- Densidade:  1 

- Solubilidade em água: 100% solúvel 

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

- Temperatura de autoignição: não aplicável 

- Temperatura de decomposição: não disponível 

- Viscosidade: não disponível 

- VOC: zero 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

10.1. Reatividade 

Reatividade: Estável nas condições de transporte ou armazenamento recomendadas. 

 

10.2. Estabilidade química 

Estabilidade química: Estável em condições normais. 

 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Reações perigosas: Em condições normais de transporte ou armazenamento, não ocorrem reações 
perigosas. Pode ocorrer decomposição após a exposição às condições ou materiais indicados abaixo. 

 

10.4. Condições a evitar. 

Condições a evitar: Calor 

 

10.5. Materiais incompatíveis 

Materiais a evitar: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes. 

 

10.6. Produtos perigosos da decomposição 

Produtos perigosos da decomposição: Por combustão emite fumos tóxicos. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade: Dados não disponíveis 
 
Sintomas/ via de exposição 

Contato com a pele: Pode ocorrer uma ligeira irritação no local do contato. 

Contato com os olhos: Pode provocar irritação e congestão; 

Ingestão: Pode irritar a garganta 

Inalação: Ausência de sintomas 

Efeitos retardados/ imediatos: Dados não disponíveis. 

Outras informações: Não é aplicável 

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1. Toxicidade 

Ecotoxicidade: Dados não disponíveis. 
 

12.2. Persistência e degradabilidade  

Persistência e degradabilidade: Biodegradável 
 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Potencial de bioacumulação: Ausência de bioacumulação potencial.  
 

12.4. Mobilidade no solo 

Mobilidade: Facilmente absorvido pelo solo. 
 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

PBT: Esta substância não está identificada como substância PBT/vPvB 
 

12.6. Outros efeitos adversos 

Outros efeitos adversos: Ecotoxidade insignificante 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Operações de eliminação: Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma 
empresa de eliminação especializada. 

Operações de recuperação: Não é aplicável. 

Eliminação de embalagem: Eliminar como se faz com um resíduo industrial normal. 

Nota: Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos regionais ou 
nacionais relativos à eliminação. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Classe de transporte: Produto não classificado como perigoso para transporte. 

 

15. REGULAMENTAÇÕES  

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. 

 

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. 


