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DADOS DE SEGURANÇA DO PRODUTO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do produto:  
Detergente industrial ecológico WD 
Designação química:  
Detergente Industrial 
 
Identificação da Empresa: Polglass comércio de produtos para fiberglass Ltda. 
PABX: (16) 36281043 
E-mail: contato@polglass.com.br 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 
 
Substância/preparação:  
Nonilfenol, Tripolisfosfato, Sequestrante, Inibidor, Corante e Veículo. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Produto não classificado como perigoso. 
Evitar contato com o produto líquido (aquecido) devido a problema de queimaduras. 
Efeitos potenciais à saúde:  
Inexistente 
Inalação: nas condições ambientais é inerte. 
Contato com os olhos:  
Irritante nas condições ambientais devido as ações do Detergente. 
Contato com a pele:  
Não irritante. 
Ingestão:  
Nada em especial. 
Efeito de exposição prolongada:  
Pode causar sensibilização da pele. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Inalação: 
Remova a vítima para local fresco e arejado. Se não estiver respirando fazer respiração artificial.  
Se estiver com dificuldade em respirar, administrar oxigênio. Procurar auxílio médico. 
Contato com a pele: 
Lavar o local atingido com água corrente e sabão. 
Ingestão:  
Não induzir o vômito, procurar auxílio médico. 
Contato com os olhos:  
Lavar com água por pelo menos 15 min, em seguida lavar com soro 
fisiológico. Se persistir a irritação procurar auxílio médico. 
 
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 
Meios de extinção aconselhados:  
Produto não inflamável, utilizar meio de extinção compatível com os materiais próximos. 
Produto de decomposição perigoso:  
Nenhum conhecido 
Equipamento de proteção:  
Usar máscara contra materiais voláteis orgânicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
 

 
 
Av. da Saudade -2526 - Campos Elíseos -Ribeirão Preto-SP CEP: 14085-000 PABX: (16) 3628-1043 
DOCUMENT TITLE 

 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

Proteção pessoal: 
 Ver item 8. 
Recuperação:  
Isole a área. Mantenha as pessoas á distância. Os Pisos podem estar escorregadios, evite quedas. Posicione-se a favor do 
vento. Absorva o produto com material Inerte (areia, terra, vermiculita, etc). Remova o produto com utensílios adequados 
(pás, enxadas, etc.). Recolha em recipientes apropriados para posterior disposição. 
Precauções ambientais: não descartar material em esgoto. Evitar que atinja curso de água. 
Métodos de limpeza: recolher a maior quantidade possível num recipiente metálico ou plástico limpo. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Manuseio:  
Trabalhar em local ventilado. Ver item 8 para proteção individual. 
Armazenagem:  
Deve ser armazenado em local seco, arejado e coberto. Manter as embalagens 
fechadas. 
Material de embalagem:  
Containners, tambores ou bombonas plásticas. 
 
 8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de controle de engenharia: 
Manter o local com ventilação/exaustão local ou geral, a fim de manter os níveis de exposições dentro 
do limite de tolerância. 
Equipamentos de proteção individual apropriado 
Proteção respiratória: 
Não há necessidade em condições normais de uso, ou seja, manusear o produto em local aberto ou arejado. 
Proteção das mãos: 
Luvas impermeáveis tipo PVC. 
Proteção dos olhos: 
Óculos de segurança. 
Proteção da pele e do corpo: 
Recomendável utilizar avental e botas de segurança impermeáveis. 

 
 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico: Líquido 
Forma: Viscoso 
Cor: Incolor esverdeado. 
Odor: Característico 
pH: 9,0 a 11,0 em solução aquosa 10% 
Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico 
Ponto de ebulição: 
Não disponível. 
Ponto de fusão: 
Não disponível. 
Ponto de fulgor: 
Não aplicável, produto não inflamável. 
Limites de explosividade: 
Não aplicável, produto não inflamável. 
Densidade: 
1,02 a 1,05 g/cm 3 a 20ºC. 
Solubilidade: 
Solúvel em água. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Condições específicas 
Instabilidade: 
Estável em condições adequadas. 
Reações perigosas: 
Não há. 
Condições a evitar: 
Evitar expor o produto a meios oxidantes. 
Materiais ou substâncias incompatíveis: 
Meios oxidantes. 
Produtos perigosos da decomposição: 
Pode liberar gases tóxicos de CO e CO2. 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
Toxicidade aguda: 
Não disponível. 
Efeitos locais: 
Não disponível. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
Impacto ambiental: 
Assim como qualquer produto químico, evitar que o mesmo atinja cursos d’água. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição 
Produto e Resíduos: 
Evite que os resíduos e/ou água de lavagem entrem em contato com mananciais de água potável. 
Trate o líquido e os sólidos contaminados de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais. 
Embalagem usada: 
As embalagens vazias podem conter resíduos do produto, portanto, todas as precauções contidas 
neste documento devem ser observadas. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
Classificado como produto não perigOSO. 

 
As nossas responsabilidades se limitam as informações prestadas nesta ficha, enquanto 
colocamos nossa empresa a disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Data de elaboração: Abril de 2012 


