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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Sabonete Antisséptico Premisse 
Registro ANVISA: 230930015 
Validade: 2 anos 
Grau: 2 - Produto registrado na ANVISA 
Produto destinado a assepsia das mãos. 
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 02.946.06010001-27 
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão. 
Cidade: Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3377-1873 
Telefone para emergências: Bombeiros 193 / CETESB (11) 3133-4000 10800 11 
3560/ CEATOX 0800-0148110 
www.premisse.com.br  
Data da Última revisão: 27/10/2015 

RESTRIÇÕES DE USO: Não deve ser utilizado por pessoas que apresentem 
sensibilidade ao Triclosan. 

L 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Riscos à saúde - Leve. Este produto somente utiliza matérias-primas permitidas 
para uso em humanos. Mantenha fora do alcance das crianças. Levemente irritante 
para os olhos 

Classificação e Rotulagem de Perigo: 

Corrosivo/ irritação cutânea - categoria O 
Lesões oculares graves/ irritação ocular - categoria O 
Perigo ao meio aquático agudo - categoria 3 

e 
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Perigo ao meio aquático crônico - categoria 4 
Toxicidade aguda - categoria 0 

Classificação do Produto Químico - Não Inflamável. 

Pictogramas: Não aplicável. 
Palavra de advertência: Não aplicável. 
Frases de perigo: H402 Nocivo para os organismos aquáticos. 

H413 Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os 
organismos aquáticos. 
Frases de precaução - prevenção: P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 
Frases de precaução - disposição: P501 Descarte o conteúdo/recipiente em local 
apropriado, conforme legislação local. 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Classificação Química: Mistura. 
Descrição: Sabonete liquido antisséptico para limpeza da pele. 
Ingredientes que Contribuem para Perigo 

- Nome químico CAS Concentração Classificação de perigo 

2,4,4-Trichloro-2- 
Hydroxy Diphenyl 

Ether 

3380- 
345 <1% • icj,r 

Componentes: 
DISODIUM EDTA, LAURETH - 2, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, 
SODIUM PIIOSPHATE, PHOSPHORIC ACID, GLYCOL STEARATE, TRICLOSAN, 
PROPYLENE 	GLYCOL, 	METHYLCHLOROISOTI-IIAZOLINQNE 	/ 
METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM CHLORIDE, AQUA. 
"Segredo Industrial" 

Ativo: Triclosan 0.5% 

AdNJ MW 14725-4:2014 
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Data da última revisão: 271101201 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: 
Por Inalação - Não aplicável. 
Por Ingestão - Beber água em abundância e consultar um médico. 
Pele - Em caso de manifestações alérgicas interromper o uso. 
Olhos - Lavar com água em abundância por no minimo 15 minutos, se persistir a 
irritação procurar um médico. 
Notas para o Médico: Tratar os sintomas. 

• 
1 	S. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de Extinção: Produto não inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS 

Geral: 
Precaução com Pessoal: Mantenha as pessoas afastadas do local, pois o piso 
pode estar escorregadio. Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. 
Remoção de Fontes de Ignição - Não aplicável. 
Controle de Poeira - Não aplicável. 
Meio ambiente: Manter afastado de águas superficiais e subterrâneas. 
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: 
Recuperação - Sempre que possível recupere o produto com material absorvente 
(serragem, palha, etc.) e remova o solo contaminado colocando-os em recipiente, 
para tratamento adequado. Pode ser aspirado / sugado por equipamentos 
adequados. Estancar o vazamento com barreiras, para evitar o seu espalhamento 
em rios, lagos, etc. 
Neutralização - Não disponível. 
Descarte - por diluição, incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 
regional 

    

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

  

     

     

Manuseio: 
Medidas Técnicas apropriadas - Com boa higiene e práticas de segurança. 

AL3N1 NRR 14725.4:2014 
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Prevenção da Exposição do trabalhador - Não aplicável. 
Manuseio Seguro - Durante o processo de carga/descarga devem-se evitar quedas 
do material, deslizamento superfície acidentada para evitar furos, não danificar a 
embalagem original e não remover a identificação. Não ingerir alimentos durante o 
manuseio. 
Armazenamento: 
O produto de ser mantido em sua embalagem original fechada. Armazenar em local 
ventilado, evitando exposição ao sol, chuva, temperaturas elevadas e sobre pallets 
de plástico. Não exceder a capacidade máxima de empilhamento. 
Produtos e Materiais incompatíveis - Não temos registros. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO tPROTEÇÂO INDIVIDUAL 

Limites de Exposição Ocupacional: Não aplicável. 

Medidas de Controle por Layout: Manter local de trabalho ventilado e 
luminosidade adequada. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 
Proteção Respiratória - Não aplicável. 
Proteção dos Olhos - Não aplicável. 
Proteção da Pele e do Corpo - Produto indicado para limpeza da pele. 
Proteção térmica: Não aplicável. 

Precauções Especiais: Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas 
capacitadas e habilitadas. Seguir os procedimentos operacionais e de segurança 
nos trabalhos com produtos químicos. Nunca reutilizar embalagens vazias (de 
produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se 
manipulam produtos químicos deverá ser realizado o Monitoramento da exposição 
dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Arbientais) 
daNR-9. 	 1 

Medidas de Higiene: Banho diário, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro. 
Roupas, calçados e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) devem estar 
limpos. Procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os 
riscos no manuseio de produtos químicos. 

1 	9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

ABNT NBR 14725-4:2014 
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Aspecto: Liquido viscoso incolor. 
Odor: Liquido com odor característico, sem fragrâncias. 
pH 100% : 5,0 —7,0 
Densidade: 0,90-1.10 9/cm3  
Viscosidade: 1500-5000 cP (Viscosimetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 
RPM) à temperatura de 25°C 
Solubilidade na água: 100% 
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 
Ponto de fusão! congelamento: Não disponível. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível. 
Ponto de fulgor: >100°C (acima de 100°C inicia-se formação de bolha e 
consequente espumação, impossibilitando a continuidade da análise). 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável. 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 
Pressão de vapor: Não disponível. 
Densidade de vapor: < 1. 
Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível. 
Temperatura de autoignição: Não disponível. 
Temperatura de decomposição: Não disponível. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não disponível. 

Estabilidade química: Produto estável em condições normais (conforme consta na 

embalagem) 

Possibilidades de reações perigosas: Não disponível. 

Condições a serem evitadas: Evitar fontes de calor. Manter em local s 	coberto 

e com temperatura abaixo de 45°C. 

Materiais incompatíveis: Desestabiliza misturas com carbômeros e substâncias 
intolerantes a surfactantes aniõnicos. 
Produtos perigosos de decomposição: Não aplicável.

(V  
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[11.INF0RMAÇÕES TOXICÔLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não conhecido. 

Corrosão/irritação da pele: Não corrosivo. Não irritante. Método: 0EC0404. 

Lesões oculares graves/ irritação ocular: Causa irritação teve aos olhos. 

Sensibilidade respiratória ou à pele: Não sensibilizante. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não conhecido. 

Carcinogenicidade: Estudos de carcinogenicidade em ratos não mostraram 

aumento significativo na incidência de câncer. 

Toxicidade à reprodução: Não conhecido. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -exposição única: Não conhecido. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não conhecido. 

Perigo por aspiração: Não oferece riscos. 

Ingestão - Quando ingerido pode provocar problemas gastrointestinais, dor de 

cabeça, náuseas e vômito. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico 

portando a embalagem do produto. 

Ações a serem evitadas: Não provocar vômitos ou administrar medicamentos sem 

prescrição médica. 

Nota ao médico: Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. 

Efeitos específicos: Não foram constatados efeitos nocivos devido a exposições 

em 	ambientes industriais de trabalho. Em qualquer dos casos, consultar um 

médico portando a embalagem do produto. Funcionários que manipulam produtos 

quimicos devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. As avaliações dos efeitos tóxicos 

foram baseadas nas informações dos fornecedores e em bibliografias. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

ABNT NBR 14725-4:2014 
\e y 
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Efeitos ambientais: Não deve ser jogado em rios e lagos. Apenas na rede de 

esgoto. 

- Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é solúvel em água e não deve ser 

lançado em rios, mares e lagos por poder apresentar efeitos tóxicos sobre peixes, 

crustáceos e algas. Pode afetar no uso da água por interferir em sua qualidade. 

- Efeitos sobre organismos do solo: O produto pode afetar o solo e micro-organismos 

presentes nele. Pode afetar também a qualidade dos lençóis freáticos. 

Ecotoxidade: 

CL50 (Peixes): Não determinado. 

CE5O (Crustáceos): Não determinado. 

CE5O (Algas): Não determinado. 

CL50 (Sa!rnone!ia choleraesuis): Satisfatório. 

C1-50 (Staphy!ococcus aureus): Satisfatório. 

CLSO (Pseudomonas aeruginosa): Satisfatório. 

Persistência ou degradabilidade: È esperada rápida degradabilidade. É esperada 

baixa persistência. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade no solo: Não disponível. 

     

13.CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

   

Os rosiduos de produto devem ser tratados de acordo com a legislação local. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiis que 
definem produtos perigosos para fim de transporte. 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

• Resolução RDC n°07, de 10 de fevereiro de 2015— ANVISA. 
• Resolução RDC n°48, de 25 de outubro de 2013— ANVISA. 
• ABNT NBR 1472512014 

ABNT NBR 14725-4:2014 
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16.OUTRAS INFORMAÇÕES 

Realizar o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que 

manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente 

conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-

7. 

Os dados dessa ficha referem-se ao especifico produto e podem ser inválidos onde 

esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. 

Os (atos desta ficha não estabelecem informações absolutas e definitivas sobre o 

produto e seus riscos, mas subsidia com informações, o que se aplica (funcionários 

e clientes) para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e 

preservação cio Meio Ambiente. 

As informações e recomendações desta publicação foram pesquisas e originadas de 

fontes idôneas. 

Role rôt cia: 

ABNT NBR 14725-4:2014. 

A6'JT ±'.3R 14725-2:2014. 

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. 

TLVs® E BUs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional 

(TL/sC) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de 

exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São 

P.Io, 2012. 
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BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 

Regularnentadora (NR) n07: Programa de controle médico de saúde ocupacional. 

Brasília, DF. .Jun. 1978. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 

Regula mentadora (NR) n015: Atividades e operações insalubres. Brasília, OF. Jun. 

1978. 

CESTESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Ficha de Informação 

o de Produto Químico. Manual de Produtos Químicos. São Paulo, [s.d]. 

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. 

Dis:.onivol ern:<http //www.inchemorg/>. Acesso em: outubro de 2015. 

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE 

EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em:'chttp:llwww.intertox.com.br>. Acesso em 

outubro de 2015. 

CEATOX SP - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - 

HCFMUSP: 'chttpífwww.ceatox.org.br/>. Acesso em: outubro de 2015. 

e 
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Detalhes do Produto 

* 9-eta 
Nome da Empresa 	 Prolune Indõstiia e Comércio Lida 

CNPJ 	 02.946.060/0001-27 	 Autorização 	 20 '3t 

Produto 	 SABONETE ANTI SEPTICO PREMISSE 

Categoria 	 SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL ANTI-SÉPTICO (LIQUIDOGEL. CREME OU SÓLIDO) 

Processo 	 25351.223443/2002-98 

Vencimento do Registro 	 12/05/2023 

Publicação do Registro 	 10/01/2011 

N° Apresentação 

1 	FRASCO DE PLAS1 CO - Primária 

Registro 	 Tonalidade 

230930015 001-1 	Não se aplica para essa categoria 

Petições 

Expediente Datada Publicação Transação Assunto Situação 

O 	765814/07-1 31/03/2008 6411782007 238- Revalidação de Registro de Produto Grau? Publicado deferi mento 

O 290204/10-4 10/01/2011 20388/2010 230- ModFcaçao de Fórmula de Produto Grau 2 Publicado deferimento 

Q 041723012-2 3552762012 289- Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2 Anuído 

O. 0821487/52-5 $084072012 238- Revalidação de Registro de Produto Grau 2 Revalidaçàoautomnática 

O. 0301278/13-6 29104/2013 2336- Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos Reval4açãoautomàtica 

Voltar 

â_~ 
htlp://ccnstÁlas.w1visa.Jv.tx/#L osmeticos/registIados;2535122344320O2?mnneProcflosabtte%2%r*i%20SCptca%2remiSSe 
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KIMSOUR 

ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA 

DESCRIÇÃO: 

KIM-SOUR à formulado com uma composição que garante eficiência nos processos de lavagem, em 

máquinas lavadoras, na acidulação e neutralização de residuos alcalinos, clorados e na remoção de 

manchas por redução, proporcionando maior durabilidade aos tecidos. Em roupas Hoteleiras, Hospitalares. 

domésticas. Industriais e etc. 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Quimicas: 

PrincipioAtivo— Metabissulfito de sódio 

• Físico-quimicas: 

Aspecto-PÓ 

) Cor-Branca 

Odor - caracteristico 

pH(1%)-4.5±0,5 

Densidade— 1,35±0,05 

Teor de redução-23,5 ± 0.5 
/ 

APLICAÇAO: 

Na operação de acidulação, em lavagem de roupas brancas e de cores firmes, em máquinas lavadoras. 

MODODE USO: 

Acidulação: usarde 0.5 a 2.Ogr/kg de roupa seca, de 3à 5  minutos. 

UTILIZAR LUVA DE PROTEÇÃO. PRODUTO PARA MÁQUINA LAVADORA. 

EMBALAGEM: Sacos duplos plásticos de 20 Kg. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-

lhe a embalagem ou o rótulo, ou contataro Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-505013255-

5012—Fax(85) 

5-3255-5050/3255- 

5012—Fax(85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox@iif.ce.gov.br.  
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1. 	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 	 _•'•pt 
• Nome do Produto: Kim Sour - Acidulante de resíduos alcalinos 
• Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kimmai@kimmai.com.br  

2. 	 $ INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES _COMPOSIÇÃO 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura de pós 
• Natureza Química: 	 Pó contendo metabíssulfito de sódio 
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 
Metabissulfuto de sódio Cerca de 65% 7681-57-4 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais Importante: 	 Oxidante e ação sufocante 
• Efeitos do produto: 	 Nocivo se ingerida Corrosivo para pele, aos olhos, aparelho digestivo 

mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Não expór a materiais incompativeis 

Fogo -0. Saúde -2, Reatividade - 1. Especial - O 
• Nível de perigo: 

e 

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros -socorros: > 	Inalação: 

. 	Contato com os olhos e a pele: 

- 	Ingestão: 

e 	Orientações ao médico: 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa 

Levar a pessoa para um local ventilado. 
consultar um médico. 
Lavar com água corrente durante 15 
médico ou centro de intoxicações mais 
5012 Fax: (85) 3255-5048 (Cli) E-mail: 
Não provocar vómito. Consultar imediatamente 
intoxicações mais próximo (85) 3255- 
5048 (Cli) E-mail: çeatoxiif.ce.nov,br 

Se houver sinais de intoxicação 

minutos. Consultar imediatamente 
próximo (85) 3255- 5050 / 

cealox(&iif,ce.gov.br  

um 
3255- 

de 
3255- 

um médico 
5050 / 3255-5012 

ou centro 
Fax: (85) 

Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
inconsciente 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Meios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 
- 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável > 	Controle de poeira: 	 Não aplicável i 	Prevenção da inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide titulo 	CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E 

contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

• Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, 
assim como o solo e a vegetação. 

• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras. - 

ESTA8ILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 	 Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substincias 	 Não existe notificação de incompatibilidade 
incompatíveis: 	 com este produto. 

• Produtos perigosos da 	 Não especificado. 
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1- • Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 

Efeitos tocais: 	- 	Não especificado. 

• Sensibilização: 	 Produto químico, podendo provocar irritações a pele, aos olhos e 
vias respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇ • ES ECOL • ICAS 
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• impacto ambiental: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 

• Terrestres: 	 Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

;Classe de risco: 	 Não aplicável. 

;Número do risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENTAÇÕES 

• iiitormações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do co po, lavar com 
segurança conforme escritas no 	água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de ingestão acidental, não provoque võmitos, 	procurar o Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax (85) 3255-5048 (CIT) E-mail 
ceatoxc5iif.ce.ciov.br  ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
OOPIIIdIIO flP'VI.P' - WflW.dTIVPaC.9UV.L)l 

Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISA/MS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRQ 10.100048 
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FICHA TÉCNICA 

- 

n 	'1 
o 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Gel Antisséptico Premisse 
Registro ANVISA: 230930023.001-3 
Processo ANVISA: 25351. 417865/2007-37 
Validade: 2 anos 
Grau: 2— Produto registrado na ANVISA 
Produto destinado a assepsia das mãos. 
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 02.946.060/0001-27 
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão. 
Cidade: Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3377-1873 
www.premisse.com.br  
Data da Última revisão: 07/07/2015 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

O Gel Antisséptico Premisse é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira 
fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização 
eficiente. Eficácia comprovada em testes laboratoriais. Não substitui água e sabonete. 

• Eficácia contra 99,99% das bactérias. Staphylococcus aureus, Sa!monel!a eho/eraesuis. 

INDICAÇÕES E MODO DE USAR 

Campo de aplicação 
Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais e etc. 
NÃO UTILIZAR EM ÁREAS CRITICA DE HOSPITAIS. É recomendado como co emento 
na lavagem das mãos. 

Modo de usar 
Aplicar diretamente nas mãos limpas e secas. Esfregar levemente. Não enxaguar. Não 
retirar com pano seco ou lenço, pois o produto seca rapidamente. Não aplicar sobre pele 
ferida ou irritada. 

[ 	PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

pH 100% :5,5-7,8 
Aparência e Odor: Gel transparente com odor característico. 
Densidade: 0,790- 1.100 g/cm3 
Viscosidade: 3000 - 8000 cP (Viscosimetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 5/20 
RPM.) à temperatura de 25°C 
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PRECAUÇÕES 

7$ 
1' 	I14 

Produto. Gel Antissépt4Qie
)

m'sS -' 
Data da última revisào: 

Solubilidade na água: 100% 	 \a, 

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 
Ativo: Álcool etílico 62,97% ± 3,0 % 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

ALCOHOL, 	AQUA, 	PROPYLENE 	GLYCOL, 	SORBITOL, 
TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, CARBOMER. 

r - 
APRESENTAÇÃO 

• Refil de 800 ml. 
• Bombonas de 5 litros. 
• Frasco de6omi. 
• Frasco de500mi. 

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. 
Lavar com Água Boricada. Consultar um médico. 
Contato com a pele: Não oferece riscos. 
Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico. 
Inalação: Não oferece riscos. 

Uso externo. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Evite o 
contato com as mucosas, em caso de contato com as mesmas, enxaguar abundantemente 
com água. Não aplicar sobre a pele ferida ou irritada. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Produto inflamável: mantenha longe de chama ou fonte de calor. 

F LOTE E VALIDADE 

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e 
nas caixas. 
Validade: 24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos, nas etiquetas dos refis, 
nos frascos e nas caixas. 

L 
	

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

   

 

Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127 
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 	-. 

r 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Gel Antisséptico Premisse 

Registro ANVISA: 230930023.001-3 

Validade: 2 anos 

Grau: 2 - Produto registrado na ANVISA 

o 
	

Produto destinado a assepsia das mãos. 

Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 02.946.060/0001-27 

Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão. 

Cidade: Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3377-1873 

Telefone para emergências: Bombeiros 193 / CETESB (11) 3133-4000 10800 11 

35601 CEATOX 0800-0148110 

www.premisse.com.br  

Data da Última revisão: 30/10/2015 

• 1 	
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação e Rotulagem de Perigo 
Lesões oculares graves/ irritação ocular - categoria 2A 

Líquidos Inflamáveis -Categoria 3 

Pictogramas: 

Palavra de advertência: Atenção 

Página ide 10 
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b 

Frase de perigo: 
 

H226 Liquido e vapores inflamáveis. 

H 319 Provoca irritação ocular grave 

Frases de precaução- prevenção: 

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 

P220 Mantenha afastado de material combustível. 

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 

P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante as transferências. 

P241 Utilize equipamento elétrico/de ventilação/ de iluminação á prova de explosão. 

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. 

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. 

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

Frases de precaução - resposta à emergência: 

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com águaltome uma 

ducha. 

P370+P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma 

ou dióxido de carbono (CO2) 

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 

imediatamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 

contato, remova-as, se for fácil, Continue enxaguando. 

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

Frases de precaução - armazenamento: 

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. 

Frases de precaução - disposição: 

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em local apropriado, conforme legislação 
local. 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Classificação Química: Mistura. 
Descrição: Gel Antisséptico para as mãos. 
Ingredientes que Contribuem para o Perigo 

Pagina 2 de 10 
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Produto: Gel Antisséptico Pre(ie i-i;• ci.: 

Data da última revisão: 30/1 	11$ P 
''Id 

Nome 
Químico 

N2 CAS 
Fórmula 

Molecular 
Concentração 

Classificação de 
Perigo 

Etanol 64-17-5 C2H60 >50% 
Inflamável 

Componentes: 
ALCOHOL, AQIJA, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, TETRAHYDROXYPROPYL 
ETHYLENEDIAMINE, CARBOMER. 

Ativo: Álcool etílico 62,97% +1- 3% 
"Segredo Industrial" 

1 	4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: 

Por Inalação - Mover a vitima para um local ventilado e consultar um médico. 

Por Ingestão - Manter a vítima em repouso e não induzir vômito. Consultar um 

médico imediatamente. 

Olhos e Pele - Lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos, se 

persistir a irritação procurar um médico. 

Nota ao Médico: Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. Produto à 

base de etanol. 

[ 	S. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de Extinção: Produto inflamável. 

Utilizar dióxido de carbono ou pó químico para pequenos incêndios. 

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: Equipamento de 

respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio. 

L 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS 

* 

P remisse 
igione e Conforto a Todo Tempo 

Precaução com pessoal: Mantenha as pessoas afastadas do local, para prevenir 

inalação. Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. 

Remoção de fontes de ignição - Retirar possíveis fontes de ignição. 

Página 3 de 10 
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Data da última revisão: aonoi7bjt 
Higiene e Conforto a Todo Tempo  

,t 

Controle de poeira - Não aplicável. 
V.tp kz. 

Meio ambiente: Manter afastado de águas superficiais e subterrâneas. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: 

Recuperação - Sempre que possível recupere o produto com material absorvente 

(serragem, palha, etc.) e remova o solo contaminado colocando-os em recipiente, 

para tratamento adequado. Pode ser aspirado / sugado por equipamentos 

adequados. Estancar o vazamento com barreiras, para evitar o seu espalhamento 

em rios, lagos, etc. 

Neutralização - Não disponível. 

Descarte - Por diluição, incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 

regional. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio: 

Medidas técnicas apropriadas - Com boa higiene e práticas de segurança. 

Prevenção da exposição do trabalhador - Não aplicável. 

Manuseio seguro - Durante o processo de carga/descarga devem-se evitar quedas 

do material, deslizamento superfície acidentada para evitar furos, não danificar a 

embalagem original e não remover a identificação. Não ingerir alimentos durante o 

manuseio. 

Armazenamento: 

O produto de ser mantido em sua embalagem original fechada. Armazenar em ocal 

ventilado, evitando exposição ao sol, chuva, temperaturas elevadas e sobre pallets 

de plástico. Não exceder a capacidade máxima de empilhamento. 

Produtos e materiais incompatíveis - Fortes agentes oxidantes. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de Controle por Layout: Manter local de trabalho ventilado e 

luminosidade adequada, com controle de temperatura não superior a 30°C 

Página 4 de 10 
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Data da última revisao: 30/ ioói&_ 141 p 
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Limites de Exposição Ocupacional: Etanol (48 h/ semana): 780 ppm oi)jd. - 

mg/cm3  

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

A utilização do produto de maneira correta e em quantidades moderadas não implica 

na necessidade do uso de EPI. Caso sejam manipuladas grandes quantidades do 

produto, utilizar: 

Proteção Respiratória - Máscaras faciais ou semi-faciais. 

Proteção dos Olhos - Óculos de segurança com proteção lateral. 

Proteção da Pele e do Corpo - Macacão de mangas longas e botas. 

Proteção térmica: Manterá temperatura ambiente (15-30 °C). 

Precauções Especiais: Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas 

capacitadas e habilitadas. Seguir os procedimentos operacionais e de segurança 

nos trabalhos com produtos químicos. Nunca reutilizar embalagens vazias (de 

produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se 

manipulam produtos químicos deverá ser realizado o Monitoramento da exposição 

dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 

da NR-9. 

Medidas de Higiene: Banho diário, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro. 

Roupas, calçados e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) devem estar 

limpos. Procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os 

riscos no manuseio de produtos químicos. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Gel translúcido incolor. 

Odor: Característico do álcool. 

pH 100% :5,5-7,8 

Densidade relativa: 0,790 - 1,100 g/cm3  

Viscosidade: 3000 - 8000 cP (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 
5/20 RPM.) à temperatura de 25°C. 
Solubilidade: 100% em água. 

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 

Volátil: Produto Volátil 

Ponto de fusão / congelamento: 78°C - 81°C (760 mm/Hg). 

ABNT NBR 14725-4:2014 
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Produto Gel Antissõpt'cc Premisse. .:j) . 

Datada última revisão 3011OI2Q1 

de ebulição: 78,4 °C a 1O1,325jj Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura 

kPa (760 mmHg), 

Ponto de fulgor: 17,8°C (V. AB.) e 12,8°C (V.FEC.) 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido; gás): Produto inflamável. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: 

Superior 19,0%. 

Pressão de vapor: 26° C (60 mm / Hg). 

Densidade de vapor: c 1. 

Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível. 

Temperatura de autoignição: 365,2°C. 

Temperatura de decomposição: -112°C 

Inferior 4,3% - 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Agentes oxidantes fortes. 

Estabilidade química: Produto estável em condições normais (conforme consta na 

embalagem) 

Possibilidades de reações perigosas: Não disponível. 

Condições a serem evitadas: Evitar fontes de calor. Manter em local seco, coberto 

e com temperatura abaixo de 45°C. 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, Ácidos, Metais Alcalinos, 

Amônia, Hidrazina, Peróxidos, Anidridos, Hipoclorito de cálcio, Perciorato, Nitrato\de 

Mercúrio, Óxido de prata, Sódio, Dióxido de potássio. 

Produtos perigosos de decomposição: Monóxido de carbono, gases irritantes e 

tóxicos na decomposição térmica. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não conhecido. 

Corrosão/irritação da pele: Não corrosivo. Não irritante. Método: OECD404. 

~f 
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Datada última revisão 30/1015 	4_ 
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Lesões oculares graves/ irritação ocular Causa irritação média aos olh3s(O 

de coelho) - Método: 0EC0405. 

Sensibilidade respiratória ou à pele: Não sensibilizante. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não conhecido. 

Carcinogenicidade: Estudos de carcinogenicidade em ratos não mostraram 

aumento significativo na incidência de câncer. 

Toxicidade à reprodução: Não conhecido. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não conhecido. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não conhecido. 

Perigo por aspiração: Não oferece riscos. 

Ingestão - Quando ingerido pode provocar problemas gastrointestinais, dor de 

cabeça, náuseas e vômito. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico 

portando a embalagem do produto. 

Ações a serem evitadas: Não provocar vômitos ou administrar medicamentos sem 

prescrição médica. 

Nota ao médico: Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. 

Efeitos específicos: Não foram constatados efeitos nocivos devido a exposições 

em ambientes industriais de trabalho. Em qualquer dos casos, consultar um médico 

portando a embalagem do produto. Funcionários que manipulam produtos químicos 

devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. As avaliações dos efeitos tóxicos foram 

baseadas nas informações dos fornecedores e em bibliografias. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais: Não deve ser jogado em rios e lagos. Apenas na rede de 

esgoto. 

- Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é solúvel em água e não deve ser 

lançado em rios, mares e lagos por poder apresentar efeitos tóxicos sobre peixes, 

crustáceos e algas. Pode afetar no uso da água por interferir em sua qualidade. 

- Efeitos sobre organismos do solo: O produto pode afetar o solo e micro-organismos 

presentes nele. Pode afetar também a qualidade dos lençóis freáticos. 

Ecotoxidade: 

Página 7 de 10 
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CL50 (Peixes): Não determinado. 

CE50 (Crustáceos): Não determinado. 

CESO (Algas): Não determinado. 

CL50 (Salmorielia choleraesuis): Satisfatório. 

C L50 (Staphylococcus aureus): Satisfatório. 

CL50 (Pseudomonas aeruginosa): Satisfatório. 

Persistência ou degradabilidade: É esperada rápida degradabilidade. É esperada 

baixa persistência. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade no solo: Não disponível. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Os resíduos do produto devem ser tratados de acordo com a legislação local. 

r 14.INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 	 1  
Transporte Rodoviário 

N° ONU Não aplicável - Produto não é considerado perigoso 
para transporte. 

Nome 	apropriado 
embarque 

para Não aplicável - Produto não é considerado perigoso 
para transporte. 

Classe de risco Não aplicável - Produto não é considerado perigoso 
para transporte. 

Número de risco Não aplicável - Produto não é considerado perigoso 
para transporte. 

Grupo de embalagem Não aplicável - Produto não é considerado perigoo 
1 para transporte. 

Seguir o regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conf 

Decreto n. 96044 de 18 de maio de 1988. Instruções complementares ao Decreto 

estão presentes na Resolução n. 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agencia 

Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Não transportar com produtos 

incompatíveis conforme NBR 1461912003, 

15. REGULAMENTAÇÕES 

• Resolução RDC n°07,delode fevereiro de2ol —ANVISA. 
• Resolução RDC n°48, de 25 de outubro de 2013 —ANVISA. 

Página 8 de 10 
ABNT NBR 14725-4:2014 

4 

4;, 



remisse 
igiene e Conforto a Todo Tempo 

Produto (3el Antisséptico Premisse 
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Data da última revisão: 3011 00' 
	'-e,. 

0 
jU 

• Resolução no 3.665/11, de 4 de maio de 2011 - ANTT. 
• ABNT NBR 14725/2014. 
• ABNT NBR 14619/2014. 

F 	16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Realizar o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que 

manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente 

conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-

7. 

Os dados dessa ficha referem-se ao específico produto e podem ser inválidos onde 

esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. 

Os fatos desta ficha não estabelecem informações absolutas e definitivas sobre o 

produto e seus riscos, mas subsidia com informações, o que se aplica (funcionários 

e clientes) para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e 

preservação do Meio Ambiente. 

As informações e recomendações desta publicação foram pesquisas e originadas de 

fontes idôneas. 

Referência: 

ABNT NBR 14725-4:2014. 

ABNT NBR 14725-2:2014. 

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. 
TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional 
(TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de 
exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São 
Paulo, 2012. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 
Regulamentadora (NR) n07: Programa de controle médico de saúde ocupacionaL 
Brasília, DF. Jun. 1978. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 
Regulamentadora (NR) n015: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 
1978. 
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Produto: Gel Antisséptico Premisse,.  

Datada última revisão: 30f 10(201&  

CESTESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Ficha de Inforigão '  
de Produto Químico. Manual de Produtos Químicos. São Paulo, [s.dl. 

remisse P 
igicrie e Conforto a Todo Tempo 

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. 
Disponível em:<http://www.inchem.org/>. Acesso em: outubro de 2015. 

SIRETOXIINTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE 
EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em:chttp://www.intertox.com.br>. Acesso em 
outubro de 2015. 

CEATOX SP - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - 
HCFMUSP: <http://www.ceatox.org.br/>. Acesso em: outubro de 2015. 
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KIM CLOR 

ALVEJANTE CLORADO EM PÓ 

DESCRIÇÃO: 

KIM-CLOR é formulado com uma composição que garante eficiência nos processos de lavagem, em 

máquinas lavadoras, com o alvejamento através da remoção de manchas por oxidação. Proporciona maior 

durabilidade aos tecidos. Para roupas Hoteleiras, Hospitalares. Domésticas, Industriais e etc. 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Quimlcas: 

PrincipioAtivo - Ácido Tricloroisocianúrico - 12% 

• Físico-quimicas: 

Ç Aspecto-PÓ 

Cor-Branca 

O 	Odor — caracleristico 

o pH(1%)-8.5±1,0 

o Densidade-1,100±0,05 

APLICAÇÃO: 

Na operação de oxidação das manchas na lavagem de roupas de algodão e poliéster, brancas e de 

cores firmes com sujidades leves e pesadas, em máquinas lavadoras. 

MODO DE USO: 

Alvejamento: usar de 3 a lOgr/kg de roupa seca, de 10à 15 minutos. 

Desinfecção: usar 309/1_ de água. 

UTILIZAR LUVA DE PROTEÇÃO. PRODUTO PARA MÁQUINA LAVADORA. 

EMBALAGEM: Baldes plásticos de20Kg. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão. consultar imediatamente o médico e mostrar- 

lhe a embalagem ou o rótulo. ou contatar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-505013255-, 

5012 — 

5-3255-5050/3255- 

5012— Fax (85)3255-5048 (CIT) E-mail: ccatox(ãijf.ce.ov.br.  

utS 
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

1. 	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 	
, 

• Nome do Produto: Kim Clor  
• Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce 	 .'-. .N 5  

• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kirnmaikimmai.com.br  

2. 	COMPOSIQÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura de pós 
• Natureza Química: 	 Pó contendo ácido tridoroisocianúrico 
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 
Ácido tridoroisocianôrico 110% - 20% 2782-57-2 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais importante: 	 Oxidante. 
• Efeitos do produto: 	 Nocivo se ingerido. Corrosivo para pele, aos olhos, aparelho digestivo 

mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Não expor a materiais incompatíveis. 

Fogo - O, Saúde -2, Reatividade - 1, Especial - 0 
• Nível de perigo: 

e 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros -socorros: 
)- 	inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação 

consultar um médico. 
)- 	Contato com os olhos e a pele: 	Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente 

médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 
5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxcWiif.ce.qov.br  

um 
/ 3255- 

centro de 
Fax: (85) 

» 	Ingestão: 	 Não provocar vômito. Consultar imediatamente um medico ou 
intoxicações mais próximo (85) (85) 3255- 5050 / 3255-5012 
3255-50.48 (CIT) E-mail: ceatox(iifçe.qov.br  

» 	Orientações ao médico: 	 Levara ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Meios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 
> 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável 
> 	Controle de poeira: 	 Não aplicável 
> 	Prevenção da inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide titulo -CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 

contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

• Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, 
assim como o solo e a vegetação. 

• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras. 

E 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substâncias 	 Não existe notificação de incompatibilidade 
incompatíveis: 	 com este produto. 

• Produtos perigosos da 	 Não especificado. - 



decomposição:  
INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS  
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição / u 

.t • p 2... sa  
• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 	 r. 

• Efeitos locais: 	 Não especificado. 

• Sensibilização: 	 Produto químico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e 
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentals e impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO 

• Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• Impacto ambientai: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incinera -o. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 

• Terrestres: 

	

	 Os veiculos de transportes 
conformidade com a 
vigentes. 

de produtos perigosos devem estar em 
legislação de transporte de produtos perigosos 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENTAÇÕES 

• Informações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conforme escritas no 	água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de ingestão acidental, não provoque vómitos, procurar o Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail 
ceatoxijf.çe.qov.br  ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA - www.anvisa.gov.br. 
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISA/MS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRO 10.1000.48 

4,. 
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KIM SOFT L 

AMACIANTE PARA ROUPAS 

DESCRIÇÃO: 

KIM SOFT L é um amaciante de caráter universal e perfumado. Apresenta em sua formulação tensoativos 

catiônicos à base de sais de quaternário de amônio, sendo de efeito amaciante e bacteriostático. Seu uso 

evita o excesso de carga eletrostática das fibras, permitindo aos tecidos uma maior absorção da umidade, o 

que facilita a operação de retirada das roupas da máquina de lavar e centrifugas, restituindo as 

características originais do tecido, tais como: maciez ao toque, brilho e perfume, em especial aos tecidos 

felpudos (toalhas, roupões etc.). 

ESPECIFICAÇÕES: 	 ÓZ 

• Físico-químicas: 

pH(puro)-6.0-7.0 
12 

o Solubilidade -Total na água 	 3 
Densidade- 1,01O-1,015g/cm3  

• Organolépticas: 

Aspecto: Liquido viscoso 

o Cor: azul claro 

c. 	Odor: perfumado 

• Biodegradabilidade: 

Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de 

biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004 (segundo 

ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável (>60%). 

APLICAÇÃO: 

Lavanderias em geral (Industrial, hoteleira, hospitalar e clínicas ), clubes etc. 

MODO DE USO: 

Usar de 4 a 8 gramas do produto por quilo de roupa seca no último enxágüe. em nível baixo, durante 3 as 

minutos. Não despejar diretamente sobre as roupas. 

EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 5 litros. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar- 

lhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-5050/3255- 

ut, 
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

'iC 

I- 	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
• Nome do Produto: Kim Soft L  
• Nome da Empresa: Kimmal Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202. Castelão - Fortaleza-Ce 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: k,nimai(Wkimrnai.com.br  

2 	COMPOSIÇÃO 1 INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura 
• Natureza Química: 	 Amaciante para roupas 
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 
Cloreto de diesteanl dimetil amônio em 

álcool etilico 
s de 3% 61789-80-8 (ingrediente ativo) 

7732-1-5 (Água) 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais Importante: 	 Não há. 
• Efeitos do produto: 	 O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Produto qulmico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e 

vias respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

• Nível dqperigo: 	 Fogo - 0, Saúde —2, Reatividade - 1, Especial - O 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros —socorros: - 	Inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação 

consultar um médico. - 	Contato com os olhos e a pele: 	Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente 
médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 
5012 Fax: (85) 3255-5048 (Cli) E-mail: ceatoxcWiitce,ciov,br 

um 
3255- 

de 
(85) 

> 	Ingestão: 	 Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro 
intoxicações mais próximo (85) (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: 
3255.5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ceqov.br  

Orientações ao médico: 	 Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa Inconsciente 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

[6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 

	

[e 	Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 

	

- 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável 

	

- 	Controle de poeira: 	 Não aplicável 

	

- 	Prevenção da inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide titulo 'CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 
contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

• Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, 
assim como o solo e a vegetação. 

• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras. 

E 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 	 Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substâncias 	 Não existe notificação de incompatibidade 
incompativeis: 	 com este produto. 

r 



• Produtos perigosos da 	 Não especificado.  
decomposição: 

INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS  
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 	 * 

iJ 	S 

• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 
..... 

• Efeitos locais: 	 Não especificado. 

• shiiiização: 	 Produto químico, podendo provocar irritações a pele, aos olhos e 
vias respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇÕES ECOLOGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• . 

	

Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• Impacto ambiental: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas. 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇAO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e Internacionais 

e 	Terrestres: 	 Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENtÃÕES 

• Informações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conformo escritas no 	água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de ingestão acidental, não provoque vômitos, 	procurar o Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050/ 3255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (GIT) E-mail 
ceatox64f.ce,00v.br ou auxilio medico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Notniatizações do ininistõrio da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanilaria ANVISA - www anvisa.gov.br. 
Consulte o rótulo quanto as instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISAJMS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRQ 10.1000.48 
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RESPONSÁVEL TÉcNico: 
Joen. 0  Penh. Dw.In C0tt01000M.ÇE 

N. *1.0. FUNcmNAMEKT0MS: 
3.03.5344 ii. 30.07,2007 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA. 

KIM NITZER 
DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS 

DESCRIÇÃO: 

Desinfetante, neutralizador de Odores e aromatizante com poder de limpes elaborado com 

fragrâncias agradáveis que neutralizam odores ambientais e deixa-os suavemente perfumados. 

Podendo ser utilizado em qualquer ambiente. 

ESPECIFICAÇÕES: 

Químicas — Físico-químicas — Organolépticas: 

o 	Matéria ativa catiônica— Cloreto debenzaIcnio ................... 2.0% 

FRAGÂNCIA ASPECTO PH DENSIDADE ODOR 
Iguatemi Liquido Transparente 6,7-7.5 1,00 a 1,01 q/cm' Lavanda i 

Floral 	1 Liquido Transparente 6,7-7,5 1,00 a 1.01 q/cm3  Floral 
- Primavera Liquido Transparente 6,7-7,5 1.00 a 1.01 g/cm3  Primavera! 

Biode9 radabilidade: 

Os tensoalivos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de 

biodegradabil idade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 6482004 

(segundo ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradavel (>600/o). 

APLICAÇÃO: 

Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e et. Pode ser utilizado em qualquer 

ambiente, limpa e deixa um aroma agradável. 

MODO DE USO: 

Para desinfecção: Utilizar KIM Nitzer ptso,com auxílio de pano ou mopp limpo, deixando agir por no 

minimo 10 minutos. 

Para limpeza em geral: Fazer uma diluição do KIM Nitzer em água, na concentração de 1:5 a 120.f ' 

dependendo da sujidade.. 

EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 5 litros. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar Imediatamente o médico e 	- 

mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo, ou contactar o Centro de Informação Anti Venenos. Te!.: (85) 

32ShY.0 3255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox©ijf.ce.gov.tx 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Joana D'arc Pereira Dantas C RQ:1 01 00048-CE 

NR. AUT. FUNCIONAM ENTO/MS: 3.03.536-7 de 30.072007 

Reg. M.S. n°. 335360010 vencimento 02/2018 

E. 

.-----'nc---' 	NÃO ESQUEÇA, o nosso Departaunonlo de CONSULTORIA 
',',sI 3fl24173 	TÉCNICA está a sus disposição pata osclafecer qualquer - 	

dú'acla ou ajudá-lo a soLucioNAR qualquer prob4ema. 	-. 



V.zer 
RELATÓRIO DE ENSAIO - SUPLEMENTAR 

AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECIFICAS DE 
Salmoneila choleraesuis 

AAI -25594109R.1 

Cliente: KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  DE LIMPEZA LTDA - ME 

Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, 202 Fortaleza - CE Cep: 60867-560 

Protocolo Ecolyzer: 25594/09R 

Recebimento da Amostra: 05/02/09 

Inicio do Ensaio: 28/02/09 

Término do Ensaio: 02/03/09 

Emissão do Relatório: 08/09/2010 

Amostra: KIM NITZER 

Composição química declarada(%): Água: 94,24: Nonilfenol etoxiIado 9,5 EO: 1,25; Cloreto de 
Benzalcônio 50%: 4,0; Essência: 0,5; Metil Isotiazolona: 0,01; Corante: qsp. 

Quantidade: 5000 ml 

Lote Declarado: 00001 
	

Fab: 23/01/2009 

RESULTADO 

Microrganismo Teste 1  Saimoneila choleraesuis (ATCC 10708) -  - 

DiluiçâodeUso puro 

Tempo de Contato . lminutos 
Resultado Ii Eliminação de 60 dos 60 cilindros 

CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra KIM NITZER pode ser considerada 
SAÍISFATORIA na eficácia bactericida frente a Se/mona//a choleraesuis (ATCC 10708), quando 

40 	utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos. 

Metodologia: 

Testing Disinfectants against Salmonella choleraesuis - Use-Dilution Method, AOAC Official Method 
955.14, AOAC 17m  Edition 2000. 

- O resultado refere-se à amostra recebida. 
- Amostragem realizada pelo cliente. 
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados 
gerados no ensaio. 
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório. 
- Este relatório de ensaio suplementar cancela e substitui integralmente o re)atário de ensaio de 
n° AA2-25594/09R de 1310412009 	 P  

Vai: 12 meses 

Página 1 de 1 

Vanessa Vedoveto 
Analista Responsável 

CRBiO 51500/01-O 

.S9S . '/k das Meqcés ' So Pauto. SP SrasH - (EP 04 

Haghes à4idadeAlmeida 
GØrente Técnico 

CRQ( 60966— IV Região 
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FISPO - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

o 
• Perigo mais Importante: 
• Efeitos do produto: 
• Paririas esoecílicos: 

Produto químico neutro. 
O contato pode causar irritações ã pele, aos olhos e mucosas. 
Produto quimico, podendo provocar irritações â pele. aos olhos e 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA • 
• Nome do Produto: Kim Nitzer 
• Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundô, n° 202, Castelão - Fortaleza-te 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kimmai@kimmai.com.br  

2.  COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura 
• Natureza Química: 	 Desinfetante Pronto Uso 
• Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração 

acima de 1%. 
Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no 
manuseio. 

• Nível de perigo: 	 Fogo - 0. Saúde -2. Reatividade - 1. Especial - O 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros -socorros: 

Inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação 
consultar um médico. 

> 	Contato com os olhos e a pele: 	Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente 
médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 
5012 Fax: (85) 3255-5048 (CII) E-mail: ceatQx(Vijf.ce.Qov.br 

um 
/ 3255- 

de 
3255- 

> 	Ingestão: 	 Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro 
intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: (85) 
5048 (CIT) E-mail: ceatox(Siif.ce.qov.br  

> 	Orientações ao médico: 	 Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
• Não dó nada por via oral a uma pessoa inconsciente 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Moios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

S. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 
» 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável 
)- 	Controle de poeira: 	 Não aplicável 
)' 	Prevenção da inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide titulo "CONTROLE 	DE EXPOSIÇÃO E 

contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL') para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

Precauções ambientais: 

• Métodos para limpeza: 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 
• Reações Perigosas: 

Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, 
assim corno o solo e a vegetação. 
O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
Abundância ou absorvido com mantas absorvedoras. 

Estável  
Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substâncias 
incompatíveis: 

Não existe notificação de incompatibilidade 
Com este produto. 
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• Produtos perigosos da 	 Não espedficedo.  
decomposição:  

INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS 	 '..• 	te 
lnfonnações de acordo com as diferentes vias de exposição 	 -: - 	

-  4 

• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 

• Efeitos locais: 	 Não especificado. 

• Sensibilização; 	 Produto quimico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e 
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇOES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentais e Impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• Impacto ambiental: 	 Contem tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇAO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e Internacionais 

• Terrestres: 	 Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REÚEAMENTAÇÕES 

• Informações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conforme escritas no 	água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de ingestão acidental, não provoque vómitos, 	procurar o Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: 
ceatoxtWijf.ce.qov.br  ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA — www.anvisa.gov.br. 
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto REGISTRADO na ANVISA'MS sob n°335360010 com vencimento para 0212018 

Responsável Técnica: Joana Dantes — CRQ 10.1000.48 	
1~ 1W1 



2017-6-8 	• 	 Comutas - Agênda NxionS de Vilksda Sait*ia 

Consultas / sdneantes- Produtos / Saneantes . Produtos 	 __ 	-• 

Detalhe do Produto : KIM NFTZER 	
/ (1 

Nome da Empresa 	 KIMMAJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 	 .., 

CNPJ 	 002245990001-69 	 Autorização 	 -. J33.5 

Nome Comercial 	 KIM NITZER 	 - 	- 

Classe Terapêutica 	 DESINFETANTE PARA USO GERAL 

Registro 	 335360010 

Processo 	 25351.345299/2012-70 

Vencimento do Registro 	 02)2018 

Rótulo 

Viçual :ar te rótulo (api/cousulta/piodutosl3/7535I34529920l 270/rotulo/l3lb3SOMuchodzatiOn-Guest) 

Apresentação ATIVA Forma Farmacêutica N Apre;. 	 Data de Publicação 

o 
BOMBONA PLÁSTICA + BOMBONA 	LIQUIDO 

I'IASTICA 

Validade 	 24 meses 

Princípio Ativo 

Embalagem 	 • PrImaria. BOMBONA PLÀSICA 

SecundÉjra- BOMBONA PLÁSTICA 

26/02/2013 

Registro 	 3353600100010 

Local de Fabricação 	
Fabricantes Nacionais 

KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME. FORTALEZA- BRASIL 

Fabricantes Internacionais 

(sem dados cadastrados] 

Via de Administração 	 (sem dados codosc'adosj 

IFA único 	 Não 

Conservação 	 CONSERVAR EM LUGAR SECO 

Restrição de prescrição 	 (sem dados cadastrados) 

e 	Restrição de uso 	 jsem dados cadastradas) 

DestInação 	 rIem dados cadastrados] 

Restrito a hospitais 	 Não Informado 

rarja 	 (sem dados cadastrados; 

Medicamento referência 	 Não 

Apresentação rracionada 	 Não 

Volta' 

tl1p.//caStas.nisagovWsaes/prod.4os/2535134529920127&?cz'ç=224595000169 



RE$POI4SAV(I, 'IICNCO: 
Joana D.tc Pnla Danias COR:10100041-CE 

NR.AUT. ruNclotlAMENToals: 
303.531-74. 30.07.2007 
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KIM DET 
DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 

DESCRIÇÃO: 

KIM DET é formulado com uma composição que garante eficiência na limpeza e desengorduramento de 

louças, pratos, panelas, etc. Na limpeza geral de banheiros, ralos, etc. Em Hotéis, Hospitais, Indústrias, 

Cozinhas, etc. 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Químicas: 

o Matéria ativa aniônica - Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio 

o Agente alcalinizante - hidróxido de sódio 

o Sequestrante/Complexante— EDTA (ácido etilenodiaminotetraacetico) 

o Essência -não contém 

• Físico-químicas: 

o pI-4(puro):6.5-7.5 

o Solubilidade -Total na água 
0 

o Aspecto: Líquido viscoso transparente 

o Cor: amarelo 

• Biodegradabilidade: 

o Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de 
10 

biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N°  648/2004 (segundo 

ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável (>60%). 

APLICAÇÃO: 
'li 
4 o 

ser aplicado em todos os tipos de superfícies removendo e dispersando as sujidades encontradas 

freqüência em cozinhas com eficácia e preservação das superfícies. 

MODO DE USO: 
e 

PRONTO USO. Aplicar KIM DET sobre a superficie com auxilio de esponja ou fibra, deixar agir, e enxaguar 	5 
411 

em abundância. 	 - 

EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 5 litros. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-

lhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-5050/3255-

5012— Fax (85)3255-5048 (CIT) E-mail: ccatox(ij ilcegov.br. 

NÃO ESQUEÇA, o nosso Departamento do coNsuLToRtA 
TÉcNIcA, esta a sua dispøsi$o para esc*arecer qualquer 
dCMda ou ajudá-lo a soLucioNAR qu' ~iro~ 

Na lavagem manual de louças, bem como uso em geral de pisos, azulejos, paredes, equipamentos, podendo 

4 
1 o 
$4- 

e) 
u 

Ill1) 32224123 



FISPQ -FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

DO PRODUTO E DA EMPRESA 
• Nome do Produto: Kim Det '  
• Nome da Empresa: Kimmal Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n° 202, Castelão - Fortaleza 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kilnmai@kimmai.com.br  

LIDA 
-Ce 

2. 	COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura 
• Natureza Química: 	 Detergente Neutro Pronto Uso 
• Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração 

acima de 1%. 
Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais importante: 	 Produto químico neutro. 
• Efeitos do produto: 	 O contato pode causar irritações á pele, aos olhos e mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e 

vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 
Fogo - O, Saúde -2, Reatividade - 1, Especial -0 

• Nível de perigo: 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros -socorros: 
' 	Inalação: 

> 	Contato com os olhos e a pele: 

> 	Ingestão: 

» 	Orientações ao módico: 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa 

Levar a pessoa para um local ventilado. 
consultar um médico. 
Lavar com água corrente durante 15 
médico ou centro de intoxicações mais 
5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: 
Não provocar vómito. Consultar imediatamente 
intoxicações mais próximo (85) 3255- 
5048 (Cli) E-mail: ceatoxiif.ce.00v.br  

Se houver sinais de intoxicação 

minutos. Consultar imediatamente 
próximo (85) 3255- 5050 

um 
1 3255- 

de 
ceatoxijf.ce,qov,br 

um médico ou co!».  
5050 / 3255-5012 Fax: (8 

Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
Inconsciente 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Meios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 
e 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável 
- 	Controle de poeira: 	 Não aplicável 
- 	Prevenção da Inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide titulo "CONTROLE DE 	EXPOSIÇÃO 

contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

• Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterráneas, 
assim como o solo e a vegetação. 

• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
abundãncza ou absorvido com mantas absorvedoras. 

E 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 	 Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substâncias 	 Não existe notificação de incompatibilidade 
incompatíveis: 	 com este produto, 

• Produtos perigosos da 	 Não especificado. 



b 

4' 	c'. 
decomposição: 

1IfrÕRMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 	 S 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 

• Efeitos locais: 	 Não especificado. 

TSensibilização: 	 Produto quimico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e 
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO 

• Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• Impacto ambiental: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 

• trestres: 	 Os veicules de transportes de produtos perigosos devem estar era 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENTAÇÕES 

• Informações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conforme escritas no 	água corrente em abundância, se houver Irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de 	ingestão acidental, 	não provoque vômitos, 	procurar o 	Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050 13255.5012 Fax (85) 3255-5048 (GIT) E-mail 
ceatox'iif.ce.qov.br ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normatizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA - www.anvisa.gov.br. 
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISNMS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRQ 10.1000.48 



2017-6-8 	• 	 Const4tas - Agêitia Nacional de Vig.Iánoa Sanitária 

Consultas / Saneantes- Produtos NOtifLcadOS / Saneantes - Produtos Notificados 

Detalhes do Produto 

Assunto 	336- Notficaçao de Produto de Risco 1 

Produto 	DETERGENTE NEUTRO 1(11.1-DET 

Empresa 	00.224.59510001-69 .  KIMMAJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 

Processo 	2$351.375312/2008-81 	 Are 

Situação 	Notificaçao Aceita em 08/08/2008 000000 

Saneantes 

Apresentaçio 
	

Versão 	 Código / Descrição LAN 

80M13C)NA PLÁSTICA • I3OML3ONA PLÁSTICA 

Petições 

1 	pecrenti- Data Transaçio Assunto Situaçio 

1 16/08/2010 6774672010 3105 - Atualizaçào de Notificação de Produto de Risco 1 anterior a RDC 42/09 Publicado deferimento 

0552246/13-3 09/07/2013 5536112013 3115- Renovação de Notificação de Produto de Risco 1 Publicado deferimento 

0937331/15-4 25/10/2015 9349272015 3170- Alteração de Notificação de Produto de Risco 1. Publicado deferimento 

Rótulo 

O. Visualizar 1*  Rótulo CapI/consulta/saneanteunoti(kados/2535137531 2200881/rotulo/687919?Authorization.Guestl 

O. Visualizar 21  Rótulo Iapi/consulta/saneantes/notificados/2535137531 2200881/rotulo/2909080?Authorization-Guestj 

Voltar 

Qy 

e 
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UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA 

DESCRIÇÃO: 

KIM-GEL é formulado com uma composição que diminui o número de enxágües iniciais. Concentrado, limpa 

com rapidez, garantindo eficiência nos processos de lavagem. Auxilia na remoção de sujidades protéicas e 

albuminoses. Pode ser usado em máquinas de lavar ou manualmente apresenta fácil dissolução em 

qualquer tipo de água. Possui tensoativo biodegradável. Por ser neutro não danifica as fibras dos tecidos. 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Químicas: 

o PrincipioAtivo — Ácido sulfônico 

• Fisico-químicas: 

o Aspecto - Pasta 

o Cor—Amarelo claro 

o Odor—lavanda 

o pI-l(1%)-7,0±O.5 

o Densidade-0,95±0,05 

o Teor de espuma—médio 

• Blodegradabllidade: 

o Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de 

biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 64812004 (segundo 

ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradavel (>60%). 

APLICAÇÃO: 

Na operação de umectação de roupas hospitalares com sujidades pesadas (sangue, fezes, etc.). Na 

operação de lavagem de roupas delicadas de todas as cores e tecidos (lã, seda, etc.), com sujidades leves, 

em máquinas lavadoras ou manualmente. 

MODO DE U SO: 

Umectação: 1 a 2 gr/ Kg de roupa seca, de 5à 10 minutos. 

Lavagem: 3 a  gr/ Kg de roupa seca, de 10 à 12 minutos, 

EMBALAGEM: Baldes plásticos de 20 Kg. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-

lhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de lníormaçãoAntl Venenos. Tel.: 85-3255-5050 13255-

5012 — 

3255- 

5012— Fax (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox4iijfce.gov.br. 

NÃO ESQUEÇA, o nosso Departarnent de CONSULTORIA 	
() TÉCNICA. está a sua dispo,iço para osclarocer QuelQuei 

dúvida ou ajudâ.Io a SOLUCIONAR qualquei p~ 
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUiMICOS 
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1. 	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 	 '. ,'p 	t..• 
• Nome do Produto: Kim Gel 
• Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kimrnai@kimmai.com.br  

2. 	COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura 
• Natureza Química: 	 Detergente concentrado umectante para lavanderia 
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não há. 

Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CM 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais Importante: 	 Produto químico neutro. 
• Efeitos do produto: 	 O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e 

vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 
Fogo - O. Saúde -2. Reatividade - 1, Especial - O 

• Nível de perigo: 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros -socorros: 

Inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação 
consultar um médico. 

> 	Contato com os olhos e a pelo: 	Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente 
médico ou centro de intoxicações mais próximo. Centro de Assistência 
Toxicológica (Ceatox) - (85) 32555050 

> 	Ingestão: 	 Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro 
intoxicações mais próximo. Centro de Assistência Toxicológíca (Ceatox)- 
(85) 32555050 

> 	Orientações ao módico: 	 Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente 

um 

de 

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Meios de extin ão a • ro • nados: 	O • roduto não é inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 

Remoção de fontes de Ignição: 	Não aplicável 
- 	Controle de poeira: 	 Não aplicável 
- 	Prevenção 	da 	Inalação 	e 	do Utilizar EPI apropriado (vide titulo -CONTROLE DE EXPOSIÇÃO 

contato com a pele, mucosas e PROTEÇÃO INDIVIDUAL?) para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

. 	Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, 
• assim como o solo e a vegetação. 
• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em abundância 

absorvido com mantas absorvedoras. 

E 

ou 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 	 Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais 	ou 	substâncias 	Não existe notificação de incompatibilidade com este produto. 
incompatíveis: 

• Produtos 	perigosos 	da Não especificado. 
decomposição: 

INFORMAÇÔES TOXICOLÕGICAS 	 ;lgz  T 



Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 

'f 

r 	PLinj 	* 
• Efeitos locais: 	 Não especificado.  

• Sensibilização: 

	

	 Produto químico, podendo provocar irritações a pele, aos olhos e vias 
respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• Método 	de 	tratamento 	e Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais. 
disposição: 

• Impacto ambientei: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 

	

	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 

	

	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
Incineração. 

• Embalagens usadas: 

	

	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar 
apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização. 

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 

• Terrestres: 

	

	 Os veiculos de transportes de produtos perigosos devem estar em 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENTAÇÕES 

• Informações 	sobre 	riscos 	e Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conforme escritas no égua corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 

	

	 de ingestão acidental, não provoque võmitos, procurar o Centro de 
Assistência Toxico!ágica (Ceatox) - (85) 32555050 ou auxilio médico 
mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÓËF 

Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA - wwwanv'sa gov.br. 
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISNMS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRO 10.1000.48 
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Petições 
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

   

    

Nome do Produto: Sabonete Cosmético Premisse Erva Doce Soft 
Processo na ANVISA: 25351.153602/2005-22 
Validade: 2 anos 
Grau: 1 - Produto notificado na ANVISA 
Produto destinado a limpeza da pele. 
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 02.946.06010001-27 
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão. 
Cidade: Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3377-1873 
www.premisse.com.br  
Data da Última revisão: 30/10/2015 

 

r VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

O Sabonete apresenta uma formulação cuidadosamente balanceada que proporciona maciez e 
sedosidade a pele do corpo todo. 
• Sabonete de alta eficiência limpadora. 
• Não agride a pele, pois possui pH fisiológico. 
• Emolientes que amaciam e suavizam a pele. 

INDICAÇÕES E MODO DE USAR 

Campo de aplicação  
Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e etc. Pode ser utilizado em qualquer 
ambiente, pois limpa e deixa um aroma agradável. 

Modo de usar 
Umedecer as mãos e o rosto. Aplicar o sabonete com movimentos circulares e enxaguar. No 
chuveiro, colocar o sabonete na esponja e esfregar sobre o corpo. Em banhos de imersão ou 
hidromassagem, colocar o sabonete na banheira antes de abrir a torneira. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

pH 100% : 5,5-6.5 
Aparência: Líquido viscoso, branco perolado. 
Odor: Perfumado (Anis, canfora e menta) 
Densidade: 0,90- 1,10 g/cm3  çto  
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Data da última revisão. 30/10/2015 

Viscosidade: 1500 - 2500 cP (Viscosimetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM.) à 

temperatura de 25°C 
Solubilidade na água: 100% 
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 
Volátil: Fragrância Volátil 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
COCAMIDE DEA, GLYCOL STEARATE, PARFUM, SODIUM CITRATE, DISODIUM EDTA, 
METHYLCHLOROISOTI-IIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID, HEXYL 
CINNAMAL. 

"Segredo Industrial" 

APRESENTAÇÃO- 

•RefiI de 800 ml. 
•Bombonas de 5 litros. 
-Frasco de 1 litro com válvula pump. 

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no minimo de 15 minutos, Lavar 
com Água Boricada. Consultar um médico. 
Contato com a pele: Não oferece riscos. 
Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico. 
Inalação: Não oferece riscos. 

LOTE E VALIDADE 

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas 
caixas. 
Validade: 24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos, nas etiquetas dos refus, nos 
frascos e nas caixas. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127 

at-", 	_%/ 



Produto: Sabonete Cosmético PremisseErv? Doce Soft 
,.J t:l 

Data da última revisão 28/10/2015 Ç 

' 	L 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Sabonete Cosmético Premisse Erva Doce Soft 
Processo na ANVISA: 25351.153602/2005-22 
Validade: 2 anos 
Grau: 1 - Produto notificado na ANVISA 
Produto destinado a limpeza da pele. 

• Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 02.946.060/0001-27 
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão. 
Cidade: Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3377-1873 
Telefone para emergências: Bombeiros 193 / CETESB (11) 3133-4000 10800 11 
3560 / CEATOX 0800-0148110 
wvntpremisse.com.br  
Data da Última revisão: 28/10/2015 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação e Rotulagem de Perigo 

Corrosivo/ irritação cutânea - categoria O 

Lesões oculares graves/ irritação ocular - categoria O 

Perigo ao meio aquático agudo - categoria 3 

Perigo ao meio aquático crônico - categoria 4 

Toxicidade aguda - categoria O 

Classificação do Produto Químico - Não inflamável 

Pictogramas: Não aplicável. 

Palavra de advertência: Não aplicável. 

Frases de perigo: H402 Nocivo para os organismos aquáticos. 

H413 Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os 

organismos aquáticos. 

Frases de precaução - prevenção: P273 Evite a liberação para o ne&pm)iente. 
'-íégina ide 8 
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Higiene e Conforto a Todo Tempo 

Produto: Sabonete Cosmético Premisse Er'D(oft 

Data da última revisão: 28/10/2015 	; 

o 

Frases de precaução - disposição: P501 Descarte o conteúdo/recipiente eh-i 

apropriado, conforme legislação local. 

Riscos à saúde - Leve. Este produto somente utiliza matérias primas permitidas 

para uso em humanos. Mantenha fora do alcance das crianças. Levemente irritante 

para os olhos. 

[ 	
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Classificação Química: Mistura. 

Descrição: Sabonete liquido para limpeza da pele. 

Ingredientes que Contribuem para Perigo - Não aplicável. 

Componentes: 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL 

BETAINE, COCAMIDE DEA, GLYCOL STEARATE, PARFUM, SODIUM CITRATE, 

DISODIUM EDTA, 	 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 	 / 

METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID, HEXYL CINNAMAL. 

"Segredo Industrial" 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: 

Por Inalação - Não aplicável. 

Por Ingestão - Beber água em abundância e consultar um médico. 

Pele - Em caso de manifestações alérgicas interromper o uso. 

Olhos - Lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos, se persistir a 

irritação procurar um médico. 

Notas para o Médico: Tratar os sintomas. 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de Extinção: Produto não inflamável. 

E 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS 

\Ja3% 2 des 
ABNT NBR 14725-4:2014 
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Produto: Sabonete Cosmético Prem)s$R' ..; 

Data da última revisão: 28110120 	SSO 

Geral: 

Precaução com Pessoal: Mantenha as pessoas afastadas do local, pois o piso 

pode estar escorregadio. Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. 

Remoção de Fontes de Ignição - Não aplicável. 

Controle de Poeira - Não aplicável. 

Meio ambiente: Manter afastado de águas superficiais e subterrâneas. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: 

Recuperação - Sempre que possível recupere o produto com material absorvente 

(serragem, palha, etc.) e remova o solo contaminado colocando-os em recipiente, 

para tratamento adequado. Pode ser aspirado / sugado por equipamentos 

adequados. Estancar o vazamento com barreiras, para evitar o seu espalhamento 

em rios, lagos, etc. 

Neutralização - Não disponível. 

Descarte - por diluição, incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 

regional 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio: 

Medidas Técnicas apropriadas - Com boa higiene e práticas de segurança. 

Prevenção da Exposição do trabalhador - Não aplicável. 

Manuseio Seguro - Durante o processo de carga/descarga devem-se evitar quedas 

do material, deslizamento superficie acidentada para evitar furos, não danificar a 

embalagem original e não remover a identificação. Não ingerir alimentos durante o 

manuseio. 

Armazenamento: 

O produto de ser mantido em sua embalagem original fechada. Armazenar em local 

ventilado, evitando exposição ao sol, chuva, temperaturas elevadas e sobre pallets 

de plástico. Não exceder a capacidade máxima de empilhamento. 

Produtos e Materiais incompatíveis - Não temos registros. 

     

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

  

ABNT NBR 147254:2014 



Produto: Sabonete Cosmético Premisse EpaUoce Soft 

Datada última revisão: 28/10/2015 

Limites de Exposição Ocupacional: Não aplicável. 	 . ',. 

Medidas de Controle por Layout: Manter local de trabalho ventilado e 

luminosidade adequada. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

Proteção Respiratória - Não aplicável. 

Proteção dos Olhos - Não aplicável. 

Proteção da Pele e do Corpo - Produto indicado para limpeza da pele. 

Proteção térmica: Não aplicável. 

Precauções Especiais: Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas 

capacitadas e habilitadas. Seguir os procedimentos operacionais e de segurança 

nos trabalhos com produtos químicos. Nunca reutilizar embalagens vazias (de 

produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se 

manipulam produtos químicos deverá ser realizado o Monitoramento da exposição 

dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 

da NR-9. 

Medidas de Higiene: Banho diário, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro. 

Roupas, calçados e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) devem estar 

limpos. Procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os 

riscos no manuseio de produtos químicos. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto: Liquido viscoso perolado. 

Odor: Perfumado (anis, cânfora e menta). 

pH 100% :5,5-6,5 

Densidade: 0,90-1,10 g/cm3  

Viscosidade: 1500-2500 cP (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 

RPM) à temperatura de 25°C 

Solubilidade na água: 100% 

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 

Ponto de fusão / congelamento: Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não díspon& '  

P remisse 
igiene e Conforto a Todo Tempo 

Pá i 4 de 8 
ABNT NBR 14725-4:2014 



Produto. Sabonete Cosmet'co Premisse Erva Qe Soft 

Data da última revisão 28110/2015 	/ 
J 

Ponto de fulgor: >100°C (acima de 100°C inicia-se formação de' bolha 

consequente espumação, impossibilitando a continuidade da análise). 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

lnflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável. 

Limite Inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade de vapor: < 1. 

Coeficiente de partição - n-octanol!água: Não disponível. 

Temperatura de autoignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

L 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não disponível. 

Estabilidade química: Produto estável em condições normais (conforme consta na 

embalagem) 

Possibilidades de reações perigosas: Não disponível. 

Condições a serem evitadas: Evitar fontes de calor. Manter em local seco, coberto 

e com temperatura abaixo de 45°C. 

Materiais incompatíveis: Desestabiliza misturas com carbõmeros e substâncias 

intolerantes a surfactantes aniônicos. 

Produtos perigosos de decomposição: Não aplicável. 

[ 	
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não conhecido. 

Corrosãolirritação da pele: Não corrosivo. Não irritante. Método: QECD404 

Lesões oculares graves/ irritação ocular: Causa irritação leve aos olhos. 

Sensibilidade respiratória ou à pele: Não sensibilizante. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não conhecido. 

Carcinogenicidade: Estudos de carcinogenicidade em ratos não mostraram 

aumento significativo na incidência de câncer. 

Toxicidade à reprodução: Não conhecido. 

ABNT NBR 14725-4:2014 
ina5de8 
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Produto Sabonete Cosmético Premisse 
- 

Data da última revisão: 28/10/2015 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não conhecido. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -exposição repetida: Não conhecido.. 

Perigo por aspiração: Não oferece riscos. 

Ingestão - Quando ingerido pode provocar problemas gastrointestinais, dor de 

cabeça, náuseas e vômito. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico 

portando a embalagem do produto. 

Ações a serem evitadas: Não provocar vômitos ou administrar medicamentos sem 

prescrição médica. 

Nota ao médico: Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. 

Efeitos específicos: Não foram constatados efeitos nocivos devido a exposições 

em ambientes industriais de trabalho. Em qualquer dos casos, consultar um médico 

portando a embalagem do produto. Funcionários que manipulam produtos químicos 

devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. As avaliações dos efeitos tóxicos foram 

baseadas nas informações dos fornecedores e em bibliografias. 

12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais: Não deve ser jogado em rios e lagos. Apenas na rede de 

esgoto. 

- Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é solúvel em água e não deve ser 

lançado em rios, mares e lagos por poder apresentar efeitos tóxicos sobre peixes, 

crustáceos e algas. Pode afetar no uso da água por interferir em sua qualidade. 

- Efeitos sobre organismos do solo: O produto pode afetar o solo e micro-organismos 

presentes nele. Pode afetar também a qualidade dos lençóis freáticos. 

Ecotoxidade: 

CL5O (Peixes): Não determinado. 

CE50 (Crustáceos): Não determinado. 

CE50 (Algas): Não determinado. 

CL50 (Salmonelia choleraesuis): Não determinado. 

CL50 (Staphylococcus aureus): Não determinado. 

CL50 (Pseudomonas aeruginosa): Não determinado 
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Persistência ou degradabilidade: É esperada rápida degradabilidade. É e%pea'3  

baixa persistência. 

Potencial bioacumulativo: Não disponível. 

Mobilidade no solo: Não disponível. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL 

Os resíduos do produto devem ser tratados de acordo com a legislação local. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

As características do produto não Correspondem aos parâmetros oficiais que 
definem produtos perigosos para fim de transporte. 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

• Resolução RDC n°07, de 10 de fevereiro de 2015 —ANVISA. 
• Resolução RDC no 48, de 25 de outubro de 2013— ANVISA. 
• ABNT NBR 14725/2014 

16.OUTRAS INFORMAÇÕES 

Realizar o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que 

manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente 

conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-

7. 

Os dados dessa ficha referem-se ao especifico produto e podem ser inválidos onde 

esse produto estiver sendo usado em combinação com outros. 

Os fatos desta ficha não estabelecem informações absolutas e definitivas sobre o 

produto e seus riscos, mas subsidia com informações, o que se aplica (funcionários 

e clientes) para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e 

preservação do Meio Ambiente. 

As informações e recomendações desta publicação foram pesquisas e originadas de 

fontes idôneas. 

Referência: 
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Data da última revisão: 2811012015 

ABNT NBR 14725-4:2014. 

ABNT NBR 14725-2:2014. 

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. 
TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional 
(TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de 
exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São 
Paulo, 2012. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 
Regulamentadora (NR) n07: Programa de Controle médico de saúde ocupacional. 
Brasília, DF. Jun. 1978. 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma 
Regulamentadora (NR) n015: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 
1978. 

CESTESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Ficha de Informação 
de Produto Químico. Manual de Produtos Químicos. São Paulo, [s.d]. 

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. 
Disponível em:'chttp:/Iwww.inchem.orgl>. Acesso em: outubro de 2015. 

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE 
EXPOSIÇÃO QUIMICA. Disponível em:<http://www.intertox.com.br>. Acesso em 
outubro de 2015. 

CEATOX SP - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - 
HCFMUSP: <http://www.ceatox.org.br/>. Acesso em: outubro de 2015. 
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KIM 3000 PLUS 
DETERGENTE EM PÓ PARA LAVANDERIA 

f., 	.. 
- 2t 

DESCRIÇÃO: 

KIM 3000 PLUS é um detergente em pó concentrado adequado para uso em roupas de algodão e poliéster. 

Possui agentes sequestrantes evitando o amarelamento da roupa, causado pelo ferro presente na água. 

Com  rapidez e eficiência na remoção das sujidades, realça a cor das roupas devido a presença de 

branqueadores ópticos. Possui tensoativo biodegradável, podendo ser usado a frio e a quente. 

ESPECIFICAÇÕES: 

• Químicas: 

Matéria ativa aniônica - Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio 

Perfume— não contém 

• Físico-quimlcas: 

e Aspecto-Pó 

Cor - Branca 

Odor - sem cheiro 

pH(1%)-12,5±0.5 

Densidade -O,8O±0,1 

c 	Nivel de espuma— Baixo 

• BlodegradabilIdade: 

Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de 

biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N°  64812004 (segundo 

ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável ('60%). 

APLICAÇÃO: 

Na operação de pré-lavagem e/ ou lavagem de roupas de algodão e poliéster, brancas e de cores firmes, 

a baixa e alta temperatura, com sujidades leves ou pesadas, em máquinas lavadoras. E para limpeza\ 

em geral de superfícies. 

MODO DE USO: 

Pré-lavagem ou Lavagem: 4 a 1 gr/ Kg de roupa seca, de 10 á 15 minutos. 

Limpeza geral: Diluir em soluçãode Sal 0% de água, espalhar, esfregar e enxaguar. 

UTILIZAR LUVA DE PROTEÇÃO. PRODUTO PARA MÁQUINA LAVADORA. 

EMBALAGEM: Sacos plásticos de 20 Kg. 

PRECAUÇÕES: 

Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar- 

lhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-505013255- 

5012—Fax(85)3255-5048 

3255.
5012—Fax(85)3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox®f.cc.gov.br.  
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FISPO FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

1. 	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
• Nome do Produto: Kim 3000 PLUS 
• Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos 
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n° 202, Castelão 
• Telefone: (85) 3232-9123 
• E-mail: kinirnai@kimmai.com.br  

de Limpeza LTDA 
- Fortaleza-Co 

2. 	COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
• Produto Químico: 	 Preparado - Este produto é uma mistura 
• Natureza Química: 	 Detergente em pó para limpeza geral 
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Nome Químico Faixa de Concentração (% em peso) Número CAS 
Metassilicato de sódio S 10% 6834-92 

3. 	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
• Perigo mais importante: 	 Não há. 
• Efeitos do produto: 	 O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e mucosas. 
• Perigos específicos: 	 Produto químico. podendo provocar irritações à pele, aos olhos e 

vias respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

• Nível de perigo: 	 Fogo — O, Saúde - 2, Reatividade - 1, Especial - O 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
• Medidas de primeiros —socorros: 
- 	Inalação: 	 Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação 

consultar um médico. 
- 	Contato com os olhos e a pele: 	Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um 

médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 3255-
5012 Fax: (85) 3255-5048 (GIT) E-mail: ceatoxijí.ce.Qov.br 

> 	Ingestão: 	 Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro de 
intoxicações mais próximo (85) (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: (85) 
3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox(iif.ce.qov.br  

' 	Orientações ao médico: 	 Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto. 
• Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
• Meios de extinção apropriados: 	O produto não é inflamável. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO 
• Precauções pessoais: 	 Utilizar equipamento de proteção individual. 
- 	Remoção de fontes de ignição: 	Não aplicável 
- 	Controle do poeira: 	 Não aplicável 
' 	Prevenção da inalação e do 	Utilizar EPI apropriado (vide título 	CONTROLE DE 	EXPOSIÇÃO E 

contato com a pele, mucosas e 	PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto. 
olhos: 

• Precauções ambientais: 	 Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterràneas, 
assim como o solo e a vegetação. 

• Métodos para limpeza: 	 O produto deve ser neutralizado lavando com água em 
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras. 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Estabilidade: 	 Estável 
• Reações Perigosas: 	 Não existe notificação de reação perigosas com este produto. 

• Materiais ou substâncias 	 Não existe notificação de incompatibilidade 
incompatíveis: 	 com este produto. 

• Produtos perigosos da 	 Não especificado. 
decomposição: 



INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS  
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 	 7 
• Toxicidade aguda: 	 Não especificado. 

• Efeitos locais: 	 Não especificado. 

• Sensibilização: 	 Produto químico, podendo provocar irritações â pele, aos olhos e 
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio. 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamentale e Impactos do produto. 

CONFDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• Método de tratamento e 	 Disposição de acordo com as regulamentações 
disposição: 	 federais, estaduais e locais. 

• Impacto ambiental: 	 Contém tensoativos biodegradáveis. 

• Produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Resto de produto: 	 Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou 
incineração. 

• Embalagens usadas: 	 Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, 
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na 
reutilização. 

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 
Regulamentações nacionais e internacionais 

• Terrestres: 	 Os veicules de transportes de produtos perigosos devem estar em 
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos 
vigentes. 

• Número ONU: 	 Não aplicável. 

• Classe de risco: 	 Não aplicável. 

• Número de risco: 	 Não aplicável. 

REGULAMENTAÇÕES 

• Informações sobre riscos e 	Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com 
segurança conforme escritas no 	água corrente em abundància, se houver irritação após a lavagem ou caso 
rótulo: 	 de ingestão acidental, não provoque vômitos, procurar o Centro de 

Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail 
ceatoxcWiif.ce.qov.br  ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem 
ou rótulo do produto. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVISA - www.anvisa.gov.br. 
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso. 
Produto notificado na ANVISNMS 

Responsável Técnica: Joana Dantas - CRQ 10.1000.48 
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