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Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os 
destinados para animais. Manter afastado de ácidos, oxidantes fortes (peróxidos, cloratos, ácido 
crômico e outros) e altas temperaturas. 
 

Materiais seguros para embalagens 
 

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada. 

 

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de Engenharia e proteção coletiva: manter ventilação apropriada evitando a exposição excessiva do usuário 
do produto. 
 

Equipamentos de proteção individual adequados: 
 
A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, no 
entanto em caso de exposição excessiva, como por exemplo, derramamento/ vazamento ou incêndio, utilizar: 
 
 

Proteção das mãos: luvas impermeáveis tipo borracha, PVC, com a finalidade de evitar qualquer contato 
dérmico. 
 

Proteção dos olhos: utilizar óculos protetores, como medida de segurança no caso de respingos. 
 

Proteção da pele e o corpo: utilizar macacão impermeável e botas de borracha para evitar o contato com a 
pele e roupas.  
 

Proteção respiratória: produto não emite vapore à temperatura ambiente, portanto não é necessário o uso de 
proteção especial em condições normais de trabalho. Porém, podem emitir vapores ou névoas quando 
aquecido por isso recomendamos a utilização de respirador com filtro químico para vapores orgânicos em 
baixas concentrações e equipamentos de respiração autônomo ou conjunto de ar mandado em altas 
concentrações. 
 

Precauções especiais: manter os EPI’s devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando 
periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados. 
 
Medidas de higiene: após o manuseio recomenda-se lavar as mãos. Lavar as roupas contaminadas separadamente, 
evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. 
 

9 – PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 
 
 

Propriedade Especificação 
Cores Incolor e Verde 

Densidade, g/mL, 25 ºC 0,99 a 1,01 g/mL 

Estado físico Líquido 

Odor Característico 

pH, tal qual, 25 ºC 8,5 ~ 9,5 

Ponto de Fulgor, ºC 
Não aplicável por se tratar de um produto a 
base de água. 

Ponto de Fusão, ºC Não determinado. 

Limite de explosividade superior/inferior Não explosivo 

Teor de Não Voláteis, % 9,0 ~ 11,0 % 

Solubilidade em água Solúvel em todas as proporções. 

Solubilidade em solventes orgânicos Insolúvel 

 


