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Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico - FISPQ

DATA DE LANÇAMENTO: 01/06/14                                                                    DATA EDIÇÃO: 16/11/15

ST 1626/C FACHETE PRETA F067

1- IDENTIFICAÇÃO                                                                           DATA: 01/12/2015

Nome do produto: ST 1626/C FACHETE PRETA F067

Código do produto: ST 1626/C FACHETE PRETA F067

Identificação da empresa: STEIN – Indústria Comércio e Representações LTDA.
Endereço: Rua Alcindo Linden, 100, Casa de Pedra, Igrejinha/RS
CEP: 95650-000, CX. Postal 12
Telefone: 0xx(51)3545-7500
E-mail: stein@steinigrejinha.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este produto seja manipulado 
corretamente, não existe perigos conhecidos para o Homem.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇOES SOBRE OS INGREDIENTES

EMULSÃO DE CERA CARNAUBA EM MEIO AQUOSO

Caracterização química:

ALCOOL ETILICO ANIDRO
Faixa de concentração: 20-25
Número CAS: 64-17-5

EMULSÃO DE CERA CARNAUBA
Faixa de concentração: 1- 1,5
Número CAS: 8015-86-9

CORANTES
Faixa de concentração: 10-15
Numero CAS: Não disponível.

BUTILGLICOL
Faixa de concentração: 20-25
Numero CAS: 111-76-2

mailto:stein@steinigrejinha.com.br
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4- MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Recomendações em geral:
Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida e dispor 
adequadamente.

Em caso de inalação:
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o medico se 
aparecerem ou persistirem os sintomas irritativos.

Em caso de contato com a 
pele:

Em caso de contato com a  pele lavar imediatamente com muita
água.

Em caso de contato com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com água corrente ( aprox. 15 
minutos) ou use o lava olhos de emergência . Consulte sempre 
em seguida o medico.

Em caso de ingestão:
Quando ingerido lavar a boca com água em abundancia. 
Transportar o paciente para o centro medico da fabrica ou 
chamar uma ambulância.

Recomendações para o Medico:

Tratamento Tratar sintomaticamente.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: 

Espuma
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Jato de água em névoa 

Equipamentos de proteção 
especiais no combate a 
incêndio: 

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da 
atmosfera.

Informações adicionais: Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Medidas de proteção ao 
meio ambiente:

Não permitir que o produto vazado penetre no solo nem escoe 
para cursos d’agua ( rede de esgoto, por exemplo)

Procedimento de limpeza/ 
recolhimento:

Recolher com material ligante de liquido (por exemplo, areia 
ligante universal).
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Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.
Recomendações adicionais: Não drenar para rede de esgoto.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Informações adicionais para condições de armazenamento:
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.

8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de higiene do trabalho:
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho.
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
novamente.
Devem ser observados os cuidado usuais pra utilização de Produtos Químicos.
Proteção das mãos: Luvas de borracha.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção/Proteção da face

Proteção do corpo:
Vestuário de trabalho
Botas
Avental de borracha

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, 
forma e cor): 

 
Líquido, preto. 

Odor e limite de odor: 
 
Não disponível. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. 
Solubilidade em água: Solúvel em água.
Viscosidade: Não disponível. 
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10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Produtos perigosos de 
decomposição: Não ocorre decomposição se usado de forma prescrita.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não disponível.
Efeito de irritação dérmica Não disponível.
Irritante aos olhos: Não disponível.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Mobilidade no solo: Não apresenta efeitos significativos ou riscos críticos.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Produto: 

Mediante observação das normas validas e, conforme o caso, 
após conversa com o responsável pela disposição e/ou a 
autoridade responsável pode ser encaminhado para uma 
instalação de incineração.

Embalagens não limpas: 

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos 
e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / 
reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em 
instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens 
deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação 
do meio ambiente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

MERCO Mercadoria não perigosa.
IATA Mercadoria não perigosa.
IMDG Mercadoria não perigosa.
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15 - REGULAMENTAÇÕES 
Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº. 26 do Ministério 
do Trabalho

Frases de risco

De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este 
produto seja manipulado corretamente, não existem perigos 
conhecidos para o Homem.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais 
autorizada para isto, observando das normas de Resíduos 
Especiais.

Frases de segurança

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e 
ventilado.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente a 
abundantemente com água e consular um especialista.
Após contato com a pele, lavar imediatamente e 
abundantemente  com água.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar 
aconselhamento medico.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico 
imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes 
Observar as normas legais e locais e nacionais.

Os dados são baseados em nosso estagio atual de conhecimento e destinan-se a descrever o 
produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas não implicam em
quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É d responsabilidade de o 
usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de aplicação previsto. 
Não assumimos responsabilidade causada pela má utilização destas informações, para os 
demais casos, aplica-se nossa condição geral de vendas.
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ST 1616 ST 11040 ENCAPEADOR F7229

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: ST 1616 ST 11040 ENCAPEADOR F7229

Código do produto: ST 1616 ST 11040 ENCAPEADOR F7229

Identificação da empresa: STEIN – Indústria Comércio e Representações LTDA.
Endereço: Rua Alcindo Linden, 100, Casa de Pedra, Igrejinha/RS
CEP: 95650-000, CX. Postal 12
Telefone: 0xx(51)3545-7500
E-mail: stein@steinigrejinha.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este produto seja manipulado 
corretamente, não existe perigos conhecidos para o Homem.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA NÃO É UMA SUBSTANCIA OU MISTURA PERIGOSA.

Caracterização química:

AGUA
Faixa de concentração: 85-90
Número CAS: 7732-18-5

PROTEINA HIDROLISADA
Faixa de concentração: 10-20
Número CAS: N.D

CERA DE POLIETILENO EM EMULSÃO
Faixa de Concentração: 0,1-0,2
Numero CAS: 68441-17-8

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Recomendações em geral:
Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida e dispor 
adequadamente.

mailto:stein@steinigrejinha.com.br
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Em caso de inalação:
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o medico se 
aparecerem ou persistirem os sintomas irritativos.

Em caso de contato com a 
pele:

Em caso de contato com a  pele lavar imediatamente com muita
água.

Em caso de contato com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com água corrente ( aprox. 15 
minutos) ou use o lava olhos de emergência . Consulte sempre 
em seguida o medico.

Em caso de ingestão:
Quando ingerido lavar a boca com água em abundancia. 
Transportar o paciente para o centro medico da fabrica ou 
chamar uma ambulância.

Recomendações para o Medico:

Tratamento Tratar sintomaticamente.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: 

Espuma
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Jato de água em névoa 

Equipamentos de proteção 
especiais no combate a 
incêndio: 

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da 
atmosfera.

Informações adicionais: Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Medidas de proteção ao 
meio ambiente:

Não permitir que o produto vazado penetre no solo nem escoe 
para cursos d’agua ( rede de esgoto, por exemplo)

Procedimento de limpeza/ 
recolhimento:

Recolher com material ligante de liquido (por exemplo, areia 
ligante universal).
Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.

Recomendações adicionais: Não drenar para rede de esgoto.
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7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Informações adicionais para condições de armazenamento:
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.

8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de higiene do trabalho:
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho.
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
novamente.
Devem ser observados os cuidado usuais pra utilização de Produtos Químicos.
Proteção das mãos: Luvas de borracha.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção/Proteção da face

Proteção do corpo:
Vestuário de trabalho
Botas
Avental de borracha

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, 
forma e cor): 

 
Líquido, esbranquiçado. 

Odor e limite de odor: 
 
Não disponível. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. 
Solubilidade em água: Solúvel em água.
Viscosidade: Não disponível. 
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10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Produtos perigosos de 
decomposição: Não ocorre decomposição  se usado de forma prescrita.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não disponível. 

Efeito de irritação dérmica Não disponível. 

Irritante aos olhos: Não disponível. 

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Biodegradabilidade Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Produto: 

Mediante observação das normas validas e, conforme o caso, 
após conversa com o responsável pela disposição e/ou a 
autoridade responsável pode ser encaminhado para uma 
instalação de incineração.

Embalagens não limpas: 

As embalagens contaminadas devem ser considerados resíduos 
e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / 
reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em 
instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens 
deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação 
do meio ambiente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

MERCO Mercadoria não perigosa.
IATA Mercadoria não perigosa.
IMDG Mercadoria não perigosa.
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15 - REGULAMENTAÇÕES 
Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº. 26 do Ministério 
do Trabalho

Frases de risco

De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este 
produto seja manipulado corretamente, não existem perigos 
conhecidos para o Homem.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais 
autorizada para isto, observando das normas de Resíduos 
Especiais.

Frases de segurança

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e 
ventilado.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente a 
abundantemente com água e consular um especialista.
Após contato com a pele, lavar imediatamente e 
abundantemente com água.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar 
aconselhamento medico.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico 
imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes 
Observar as normas legais e locais e nacionais.

Os dados são baseados em nosso estagio atual de conhecimento e destinan-se a descrever o 
produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas não implicam em
quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É d responsabilidade de o 
usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de aplicação previsto. 
Não assumimos responsabilidade causada pela má utilização destas informações, para os 
demais casos, aplica-se nossa condição geral de vendas.
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1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto:  AC 790/C ANTIK PRETO F 92218

Código do produto:  AC 790/C ANTIK PRETO F 92218

Identificação da empresa: STEIN – Indústria Comércio e Representações LTDA.
Endereço: Rua Alcindo Linden, 100, Casa de Pedra, Igrejinha/RS
CEP: 95650-000, CX. Postal 12
Telefone: 0xx(51)3545-7500
E-mail: stein@steinigrejinha.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este produto seja manipulado 
corretamente, não existe perigos conhecidos para o Homem.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Caracterização química:

EMULSAO DE CERA DE CARNAUBA
Faixa de concentração: 20-30
Número CAS: 8015-86-9

TEREBINTINA
Faixa de concentração: 25-35
Número CAS: 9005-90-7

CORANTES
Faixa de concentração: 1,5-2
Numero CAS: Não disponível.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Recomendações em geral:
Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida e dispor 
adequadamente.

mailto:stein@steinigrejinha.com.br


Página 2

Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico - FISPQ

Data de lançamento: 03/12/2007                                                                    Data da Edição: 3/6/2021

 AC 790/C ANTIK PRETO F 92218

Em caso de inalação:
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o medico se 
aparecerem ou persistirem os sintomas irritativos.

Em caso de contato com a 
pele:

Em caso de contato com a  pele lavar imediatamente com muita
água.

Em caso de contato com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com água corrente ( aprox. 15 
minutos) ou use o lava olhos de emergência . Consulte sempre 
em seguida o medico.

Em caso de ingestão:
Quando ingerido lavar a boca com água em abundancia. 
Transportar o paciente para o centro medico da fabrica ou 
chamar uma ambulância.

Recomendações para o Medico:

Tratamento Tratar sintomaticamente.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: 

Espuma
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Jato de água em névoa 

Equipamentos de proteção 
especiais no combate a 
incêndio: 

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da 
atmosfera.

Informações adicionais: Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Medidas de proteção ao 
meio ambiente:

Não permitir que o produto vazado penetre no solo nem escoe 
para cursos d’agua ( rede de esgoto, por exemplo)

Procedimento de limpeza/ 
recolhimento:

Recolher com material ligante de liquido (por exemplo, areia 
ligante universal).
Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.

Recomendações adicionais: Não drenar para rede de esgoto.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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Informações adicionais para condições de armazenamento:
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.

8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de higiene do trabalho:
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho.
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
novamente.
Devem ser observados os cuidado usuais pra utilização de Produtos Químicos.
Proteção das mãos: Luvas de borracha.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção/Proteção da face

Proteção do corpo:
Vestuário de trabalho
Botas
Avental de borracha

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, 
forma e cor): 

 
Pastoso, preto.

Odor e limite de odor: 
 
Não disponível. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. 
Solubilidade em água: Solúvel em água.
Viscosidade: Não disponível. 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Produtos perigosos de Não ocorre decomposição  se usado de forma prescrita.
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decomposição:

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não disponível.
Efeito de irritação dérmica N.D
Irritante aos olhos: N.D

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Biodegradabilidade Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Produto: 

Mediante observação das normas validas e, conforme o caso, 
após conversa com o responsável pela disposição e/ou a 
autoridade responsável pode ser encaminhado para uma 
instalação de incineração.

Embalagens não limpas: 

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos 
e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / 
reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em 
instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens 
deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação 
do meio ambiente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

MERCO Mercadoria não perigosa.
IATA Mercadoria não perigosa.
IMDG Mercadoria não perigosa.

15 - REGULAMENTAÇÕES 
Frases de risco De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este 

produto seja manipulado corretamente, não existem perigos 
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conhecidos para o Homem.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais 
autorizada para isto, observando das normas de Resíduos 
Especiais.

Frases de segurança

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e 
ventilado.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente a 
abundantemente com água e consular um especialista.
Após contato com a pele, lavar imediatamente e 
abundantemente  com água.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar 
aconselhamento medico.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico 
imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes 

Observar as normas legais e locais e nacionais.

Os dados são baseados em nosso estagio atual de conhecimento e destinan-se a descrever o 
produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas não implicam em
quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É d responsabilidade de o 
usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de aplicação previsto. 
Não assumimos responsabilidade causada pela má utilização destas informações, para os 
demais casos, aplica-se nossa condição geral de vendas.
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1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto:
AC 790/C ANTIK ACABAMENTO P/ ATANATO NAT. 
F99524

Código do produto:
AC 790/C ANTIK ACABAMENTO P/ ATANATO NAT. 
F99524

Identificação da empresa: STEIN – Indústria Comércio e Representações LTDA.
Endereço: Rua Alcindo Linden, 100, Casa de Pedra, Igrejinha/RS
CEP: 95650-000, CX. Postal 12
Telefone: 0xx(51)3545-7500
E-mail: stein@steinigrejinha.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este produto seja manipulado 
corretamente, não existe perigos conhecidos para o Homem.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Caracterização química:

EMULSAO DE CERA DE CARNAUBA
Faixa de concentração: 20-30
Número CAS: 8015-86-9

TEREBENTINA
Faixa de concentração: 25-35
Número CAS: 8006-64-2

CERA SINTETICAS
Faixa de concentração: 10-20
Numero CAS: 8002-74-2

mailto:stein@steinigrejinha.com.br
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4- MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Recomendações em geral:
Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida e dispor 
adequadamente.

Em caso de inalação:
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o medico se 
aparecerem ou persistirem os sintomas irritativos.

Em caso de contato com a 
pele:

Em caso de contato com a  pele lavar imediatamente com muita
água.

Em caso de contato com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com água corrente ( aprox. 15 
minutos) ou use o lava olhos de emergência . Consulte sempre 
em seguida o medico.

Em caso de ingestão:
Quando ingerido lavar a boca com água em abundancia. 
Transportar o paciente para o centro medico da fabrica ou 
chamar uma ambulância.

Recomendações para o Medico:

Tratamento Tratar sintomaticamente.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: 

Espuma
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Jato de água em névoa 

Equipamentos de proteção 
especiais no combate a 
incêndio: 

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da 
atmosfera.

Informações adicionais: Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Medidas de proteção ao 
meio ambiente:

Não permitir que o produto vazado penetre no solo nem escoe 
para cursos d’agua ( rede de esgoto, por exemplo)

Procedimento de limpeza/ 
recolhimento:

Recolher com material ligante de liquido (por exemplo, areia 
ligante universal).
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Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.
Recomendações adicionais: Não drenar para rede de esgoto.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Informações adicionais para condições de armazenamento:
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.

8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de higiene do trabalho:
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho.
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
novamente.
Devem ser observados os cuidado usuais pra utilização de Produtos Químicos.
Proteção das mãos: Luvas de borracha.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção/Proteção da face

Proteção do corpo:
Vestuário de trabalho
Botas
Avental de borracha

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, 
forma e cor): 

 
Pastoso, bege. 

Odor e limite de odor: 
 
Não disponível. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. 
Solubilidade em água: Solúvel em água.
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Viscosidade: Não disponível. 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Produtos perigosos de 
decomposição: Não ocorre decomposição  se usado de forma prescrita.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não disponível.

Efeito de irritação dérmica
Não irritante (coelho)
Método: OECD 404

Irritante aos olhos:
Não irritante (olho de coelho)
Método: OECD 405

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Biodegradabilidade Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Produto: 

Mediante observação das normas validas e, conforme o caso, 
após conversa com o responsável pela disposição e/ou a 
autoridade responsável pode ser encaminhado para uma 
instalação de incineração.

Embalagens não limpas: 

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos 
e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / 
reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em 
instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens 
deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação 
do meio ambiente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 



Página 5

Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico - FISPQ

                      Data da Edição: 3/6/2021

AC 790/C ANTIK ACABAMENTO P/ ATANATO NAT. F99524

MERCO Mercadoria não perigosa.
IATA Mercadoria não perigosa.
IMDG Mercadoria não perigosa.

15 - REGULAMENTAÇÕES 

Frases de risco

De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este 
produto seja manipulado corretamente, não existem perigos 
conhecidos para o Homem.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais 
autorizada para isto, observando das normas de Resíduos 
Especiais.

Frases de segurança

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e 
ventilado.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente a 
abundantemente com água e consular um especialista.
Após contato com a pele, lavar imediatamente e 
abundantemente  com água.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar 
aconselhamento medico.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico 
imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes 

Observar as normas legais e locais e nacionais.

Os dados são baseados em nosso estagio atual de conhecimento e destinan-se a descrever o 
produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas não implicam em
quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É d responsabilidade de o 
usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de aplicação previsto. 
Não assumimos responsabilidade causada pela má utilização destas informações, para os 
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demais casos, aplica-se nossa condição geral de vendas.
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1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: REAVIVANTE P/CAMURÇA CONTRATIPO F 156793

Código do produto: REAVIVANTE P/CAMURÇA CONTRATIPO F 156793

Identificação da empresa: STEIN – Indústria Comércio e Representações LTDA.
Endereço: Rua Alcindo Linden, 100, Casa de Pedra, Igrejinha/RS
CEP: 95650-000, CX. Postal 12
Telefone: 0xx(51)3545-7500
E-mail: stein@steinigrejinha.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este produto seja manipulado 
corretamente, não existe perigos conhecidos para o Homem.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Caracterização química:
OLEO MINERAL CONTENDO POLIGLICOLESTER DE 
ACIDOS GRAXOS, DE CARATER NÃO 
IONICO,COMPOSTO DE SILICONE.

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Recomendações em geral:
Tirar imediatamente a roupa suja ou embebida e dispor 
adequadamente.

Em caso de inalação:
Se inalado transportar para o ar fresco. Consulte o medico se 
aparecerem ou persistirem os sintomas irritativos.

Em caso de contato com a 
pele:

Em caso de contato com a  pele lavar imediatamente com muita
água.

Em caso de contato com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com água corrente ( aprox. 15 
minutos) ou use o lava olhos de emergência . Consulte sempre 
em seguida o medico.

Em caso de ingestão: Quando ingerido lavar a boca com água em abundancia. 
Transportar o paciente para o centro medico da fabrica ou 

mailto:stein@steinigrejinha.com.br
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chamar uma ambulância.
Recomendações para o Medico:

Tratamento Tratar sintomaticamente.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: 

Espuma
Pó de extinção de fogo
Dióxido de Carbono
Jato de água em névoa 

Equipamentos de proteção 
especiais no combate a 
incêndio: 

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da 
atmosfera.

Informações adicionais: Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
Medidas de proteção ao 
meio ambiente:

Não permitir que o produto vazado penetre no solo nem escoe 
para cursos d’agua ( rede de esgoto, por exemplo)

Procedimento de limpeza/ 
recolhimento:

Recolher com material ligante de liquido (por exemplo, areia 
ligante universal).
Recolher mecanicamente. Enxaguar o restante com água.

Recomendações adicionais: Não drenar para rede de esgoto.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Informações adicionais para condições de armazenamento:
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado.

8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de higiene do trabalho:
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho.
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar 
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novamente.
Devem ser observados os cuidado usuais pra utilização de Produtos Químicos.
Proteção das mãos: Luvas de borracha.
Proteção dos olhos: Óculos de proteção/Proteção da face

Proteção do corpo:
Vestuário de trabalho
Botas
Avental de borracha

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, 
forma e cor): 

 
Líquido, esbranquiçado. 

Odor e limite de odor: 
 
Não disponível. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. 
Solubilidade em água: Totalmente solúvel.
Viscosidade: Não disponível. 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Produtos perigosos de 
decomposição: Não ocorre decomposição  se usado de forma prescrita.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: DL50> 1.117 mg/kg (ratazana)

Efeito de irritação dérmica
Não irritante (coelho)
Método: OECD 404

Irritante aos olhos:
Não irritante (olho de coelho)
Método: OECD 405
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12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Biodegradabilidade 48% 

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Produto: 

Mediante observação das normas validas e, conforme o caso, 
após conversa com o responsável pela disposição e/ou a 
autoridade responsável pode ser encaminhado para uma 
instalação de incineração.

Embalagens não limpas: 

As embalagens contaminadas devem ser considerados resíduos 
e como tal deverão ser dispostas ou tratadas para reutilização / 
reciclagem em acordo com as normas locais vigentes, em 
instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens 
deverão ser processados de tal maneira a evitar a contaminação 
do meio ambiente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

MERCO Mercadoria não perigosa.
IATA Mercadoria não perigosa.
IMDG Mercadoria não perigosa.

15 - REGULAMENTAÇÕES 
Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº. 26 do Ministério 
do Trabalho

Frases de risco

De acordo com o estado de conhecimento atual, desde que este 
produto seja manipulado corretamente, não existem perigos 
conhecidos para o Homem.
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais 
autorizada para isto, observando das normas de Resíduos 
Especiais.

Frases de segurança Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e 
ventilado.
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Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente a 
abundantemente com água e consular um especialista.
Após contato com a pele, lavar imediatamente e 
abundantemente com água.
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar 
aconselhamento medico.
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico 
imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes 
Observar as normas legais e locais e nacionais.
A classificação do produto para manuseio foi baseada nas Diretrizes da Comunidade Européia
67/548 e 45/1999. 

Os dados são baseados em nosso estagio atual de conhecimento e destinan-se a descrever o 
produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas não implicam em
quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É d responsabilidade de o 
usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de aplicação previsto. 
Não assumimos responsabilidade causada pela má utilização destas informações, para os 
demais casos, aplica-se nossa condição geral de vendas.


