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Nome do produto ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO MEDICAMENTO FARMAX 100ML 

Código interno 2003005 / 4041010 

Principais usos 

recomendados 

Antisséptico. 

Dados do 

fabricante 

DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA – FARMAX 

CNPJ: 21.759.758/0001-88 

Rua Luís Guilherme da Silva, nº 1001 - Centro Industrial Cel. Jovelino Rabelo.  Divinópolis – 

MG 

CEP.: 35.502 - 284  

Telefax: (37) 2101-9696 

Email: sac@farmax.com.br 

Site: www.farmax.com.br 

 

 

 

Classificação  Produto classificado como perigoso para transporte, conforme adoção do Sistema Globalmente 

Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, GHS-ONU. 

Líquido inflamável, Categoria 2 – H225 

Irritação nos olhos, Categoria 2A – H319 

Elementos de 

rotulagem 

Pictogramas: 

 
Frases de Advertência: Perigo 

 

Frases de Perigo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frases de Precaução: 

 

 

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis 

H319 Provoca irritação ocular grave 

P210 Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de 

superfícies quentes. - Não fumar. 

P233 Mantenha o recipiente bem fechado. 

P240 Ligar o contêiner e o equipamento receptor ao terra. 

P241 Usar equipamento elétrico/ ventilação/ iluminação à prova de 

explosão. 

P242 Usar apenas instrumentos que não produzam faíscas. 

mailto:sac@farmax.ind.br
http://www.farmax.com.br/
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Proteger do calor excessivo. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não 

derramar sobre o fogo. 

Outros perigos que 

não resultam em 

uma classificação 

Não disponível. 

 

 

 

 

Tipo de produto Mistura 

Ingredientes Álcool Etílico ..................................................................................................... 70% (p/p). 

Excipiente: Água Purificada. 

Ingredientes que 

contribuem para o 

perigo 

 

Nome químico Nº CAS Faixa de concentração 

(%) 

Fórmula 

Àlcool etílico 64-17-5 70 CH2OH 

 

, 
 

Inalação  Remova a vítima da área contaminada, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. Manter as vias 

respiratórias livres, removendo próteses ou corpos estranhos, se tiver. Ministrar respiração 

artificial, se necessário. Administrar oxigênio se a vítima estiver respirando com dificuldade a 

uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Chamar/encaminhar ao médico. 

Contato com a 

pele  

Caso ocorra irritação, lave com água corrente abundante por 20 minutos. Procure auxílio 

médico caso necessário. 

Contato com os 

olhos  

Não friccionar. Remova lentes de contato, se tiver. Lavar com água corrente no mínimo por 20 

minutos, mantendo as pálpebras separadas. Encaminhar ao oftalmologista. 

Ingestão  Se a vítima estiver consciente, provocar o vômito com água morna e lavar a boca com água 

limpa em abundância. Chamar/encaminhar ao médico. 

Sintomas e efeitos 

mais importantes, 

agudos ou tardios 

Não disponível. 

 

Notas para o 

médico  

 Não disponível. 

 

 

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
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Meios de extinção Apropriados: Água neblina, CO2, Espuma p/Álcool, Pó químico. 

 

Não apropriados: Jato pleno de água. 

Perigos específicos 

da mistura 

Não disponível. 

Medidas de 

proteção da equipe 

de combate a 

incêndio 

Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada 

no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar 

equipamentos expostos nas proximidades do fogo. Utilizar aparelhos de proteção de respiração 

independente do ar ambiente e roupas de aproximação/proteção às temperaturas elevadas. 

 

 

 

Precauções 

pessoais, 

equipamentos de 

proteção e 

procedimentos 

de emergência 

Para o 

pessoal que 

não faz 

parte dos 

serviços de 

emergência 

Remoção das fontes de ignição: Eliminar fontes quentes e de ignição. Isolar o 

vazamento 

de todas as fontes de ignição. Não fumar na área de risco. 

Controle de poeira: não aplicável. 

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Evitar contato 

com os olhos e pele. Evitar a inalação de névoas/vapores. Evite 

o contato direto com o líquido. Água em spray poderá ser utilizada para reduzir a 

emanação 

de vapores. Vestir equipamento de proteção pessoal. Colocar as pessoas em 

segurança 

Para o 

pessoal do 

serviço de 

emergência 

 

Precauções ao 

meio ambiente  

Usar neblina de água para reduzir os vapores, porém essa ação não evitará a ignição em locais 

fechados. Estancar o vazamento, caso seja possível ser realizado sem risco. Não direcionar o 

material espalhado para qualquer sistema de drenagem pública. Evitar a possibilidade de 

contaminação de águas superficiais e mananciais. 

Métodos e 

materiais para a 

contenção e 

limpeza  

Recuperação: sempre que possível recupere o produto com material não inflamável (serragem, 

palha ou outro material absorvente) e remova o solo contaminado colocando-os em tonéis ou 

container para seu reaproveitamento ou tratamento. 

Neutralização: não disponível. 

Descarte: Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação ambiental vigente. Não 

dispor em lixo comum. Não descartar em sistema de esgoto ou em cursos de água. 

 

 

 

Precauções para 

manuseio seguro  

Medidas técnicas: Providenciar ventilação exaustor onde os processos assim 

o exigirem. O produto deve ser manuseado obedecendo às normas e procedimentos de 

higiene industrial e segurança do trabalho de acordo com a legislação em vigor. Elimine fontes 

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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quentes e de ignição. Todos os 

equipamentos elétricos usados devem ser blindados e a prova de explosão. As instalações 

e equipamentos devem ser aterrados para evitar a eletricidade estática. Não fumar. 

Prevenção da exposição do trabalhador: ver seção 8. 

Precauções para manuseio seguro: Na operação de carga/descarga evitar quedas das 

embalagens, descidas de rampas sem proteção e rolamento em terreno acidentado para 

evitar furos, amassamentos ou desaparecimento da identificação do produto. Tambores 

contendo o produto devem ser 

armazenados sobre estrados ou ripas de madeira, ao abrigo do sol e chuvas e longe de 

chamas, fogo, faíscas e fontes de calor. O descarregamento das embalagens mais 

pesadas deve ser feito por meio de empilhadeiras. As embalagens nunca devem ser 

jogadas sobre pneus. 

Condições de 

armazenamento 

seguro  

Medidas técnicas apropriadas: Em local ventilado e afastados de produtos químicos 

incompatíveis. O local de armazenagem deve ter piso impermeável, isento de materiais 

combustíveis e com dique de contenção para retenção do produto em caso de vazamentos. 

Condições de armazenamento adequadas: Tanques de aço carbono revestido com epóxi. Os 

recipientes devem ser armazenados em área identificada e ventilada. Estocar em local 

adequado com bacia de contenção para reter o produto em caso de vazamento, com 

permeabilidade permitida pela norma ABNT - NBR - 7505-1. 

Condições de armazenamento a evitar: Exposição de tambores sob o sol, chuva, 

temperaturas elevadas. 

Separação de produtos e materiais incompatíveis: Manter afastado de agentes oxidantes 

fortes (cloratos, peróxidos, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido 

critico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido 

de hidrogênio, penta fluoreto de bromo). 

Materiais seguros recomendados para embalagens: manter o produto na embalagem 

original. 

 

 

 

Parâmetros de 

controle 

Limites de exposição ocupacional: 

Brasil - LT / NR 15: Etanol 

LT - MP: Ppm: 780, mg/m
3
: 1480 

VM: ppm: 975, mg/m
3
: 1850 

ACGIH - 2003: Etanol 

TWA: Ppm: 1000, mg/m
3
: 1880 

STEL: Ppm: N.E, mg/m
3
: 

Medidas de 

controle de 

engenharia 

Manter local de trabalho ventilado mantendo a concentração abaixo dos L.T. (Limites de 

Tolerância) recomendados. Em ambientes abertos e manobras posicionar-se a favor do vento. 

Medidas de 

proteção pessoal 

Equipamentos de proteção individual apropriados 

Proteção para os olhos: Em caso de operações em que haja a possibilidade de respingo do 

produto, utilizar óculos de segurança ou protetor facial. 

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Proteção da pele: Utilizar roupa de algodão e botina de segurança com biqueira de couro. 

Proteção respiratória: Quando as concentrações dos vapores excederem o limite de tolerância, 

utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos. Em caso de exposição em 

ambiente confinado ou enclausurado, pode ser necessário o uso de equipamentos de respiração 

autônoma ou conjunto de ar mandado. De acordo com a Instrução Normativa Nº 01 , de 11 / 04 

/ 94 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho deverá ser avaliado o fator de proteção. 

Fator de proteção é o Quociente do valor da concentração do contaminante encontrado pelo 

limite de Tolerância ou TLV. 

Perigos térmicos: não se aplica. 

Proteção das mãos: Luvas Impermeáveis de Borracha Nitrílica ou creme de proteção 

adequado. 

  

 

Aspecto Líquido límpido incolor. 

Cor Transparente 

Odor  Odor característico de álcool 

pH  5,50 a 8,50 

Ponto de 

fusão/ponto de 

congelamento  

Não disponível 

Temperaturas 

específicas nas 

quais ocorrem 

mudanças de 

estado físico 

Não disponível 

Ponto de ebulição 

e inicial e faixa de 

temperatura de 

ebulição  

Não disponível 

Ponto de fulgor  Não disponível 

Taxa de 

evaporação  

Não disponível 

Inflamabilidade  Não disponível 

Limites de 

explosividade 

superior/inferior 

Não disponível 

Limite de 

inflamabilidade  

Não disponível 

Pressão de vapor  Não disponível 

Densidade de 

vapor  

Não disponível 

Densidade relativa 

(g/ml)  

0,876 g/ml a 0,886 g/ml à 25º C 

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
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Solubilidade  Não disponível 

Coeficiente de 

partição n-

octanol/água 

Não disponível 

Temperatura de 

autoignição  

Não disponível 

Temperatura de 

decomposição  

Não disponível 

Viscosidade  Não disponível 

Alcoometria 75,0° GL a 79,0° GL 

  

     

 

Reatividade Não disponível. 

Estabilidade 

química  

Produto estável em condições normais. Não polimeriza. 

Possibilidade de 

reações perigosas  

Reage violentamente com cloreto de acetila; ácido nítrico; anidrido critico; ácido perclorico; 

ácido permangânico; nitrato de prata; nitrato de mercúrio; peróxido de hidrogênio; percloratos 

e outros produtos químicos oxidantes em geral. 

Condições a serem 

evitadas  

Fontes de calor e de ignição. 

Materiais 

incompatíveis  

Cloreto de acetila; ácido nítrico; anidrido critico; ácido perclorico; ácido permangânico; nitrato 

de prata; nitrato de mercúrio; peróxido de hidrogênio; percloratos e outros produtos químicos 

oxidantes em geral. 

Produtos perigosos 

da decomposição  

Combustão incompleta emitirá vapor d'água, CO2, CO, álcool, fumação e particulados. 

 

 

 

Toxicidade aguda  Não disponível 

Corrosão / 

irritação na pele  

Não se espera irritação significativa ou prolongada. 

Lesões oculares 

graves / irritação 

ocular 

Irritação da conjuntiva. Eventual lesão da córnea. 

Sensibilização 

respiratória ou à 

pele 

Não disponível 

Mutagenicidade 

em células 

germinativas 

Não disponível 

Carcinogenicidade Não disponível 

Toxicidade à Não disponível 

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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reprodução 

Toxicidade para 

órgãos-alvo 

específicos   – 

exposição única 

Contato continua e habituais com a pele de pessoas mais suscetíveis pode originar dermatoses. 

Por ingestão pode provocar lesões no fígado e pâncreas. 

Toxicidade para 

órgãos-alvo 

específicos – 

exposição repetida 

O etanol possui propriedades narcóticas. É um depressor do Sistema Nervoso Central. O etanol 

industrial contém contaminantes que apresentam riscos particulares, como: metanol, fenóis, 

cresóis e etc. 

Perigo por 

aspiração 

Pode provocar irritação da mucosa do trato respiratório. 

Ingestão Quando ingerido pode provocar dor de cabeça e sonolência. Quando absorvido em altas doses 

pode provocar torpor, tontura, embriaguez, alucinações visuais, mal estar, vômitos, podendo 

evoluir até a perda total da consciência. A ingestão de Etanol industrial pode causar lesões 

gástricas graves. 

 

 

   

Ecotoxicidade  É tóxico à vida aquática. 

Persistência e 

degradabilidade  

Não disponível. 

Potencial 

bioacumulativo  

Não disponível. 

Mobilidade no solo  No solo o produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático. 

Outros efeitos 

adversos  

Vapores do produto tornam o ambiente inflamável. 

  

  

  

Métodos 

recomendados 

para destinação 

final 

Produto: Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado 

diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a 

regulamentação local. Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração 

aprovada. 

Restos do produto: Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação federal ou 

regional. 

Embalagem usada: Limpar o recipiente com água. Não reutilizar os recipientes vazios. 

Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. 

 

  

 

Nº ONU  1170 

Nome apropriado 

para embarque  

Etanol (Álcool etílico) 

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
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Classe de risco  3 

Nº de Risco  33 

Grupo de 

embalagem  

II 

  

 

 

 Regulamentações 

especificamente 

aplicáveis ao 

produto 

Não disponível. 

Informações sobre 

risco e segurança 

Frases de Risco: R - 10 = Inflamável 

Frases de Segurança: S - 02 = Manter longe do alcance de crianças; S - 16 = Manter afastado de 

qualquer chama ou fonte de faísca. Não fumar; S - 26 = Em caso de contato com os olhos, lavar 

imediatamente com bastante água e consultar um especialista; S - 36 /37 = Usar roupas de 

proteção e luvas adequadas. 

  

 

 
  

Modo de usar Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se 

desejar, de algodão ou gaze. 

Referências 

bibliográficas 

Resolução 420 / 2004 - Ministério dos Transportes. 

IMDG Code - Edição 2012 - IMO (International Maritime Organization). 

Dangerous Goods Regulations - 55ª Edição - IATA (International Air Transport Association). 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 14725 - Parte 1 a 4. 

ANVISA – Divisão de Cosméticos. 

 

 

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o 

manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem 

e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros 

processos é de responsabilidade do usuário. 

 

Elaborador 

Jéssica 

Revisor 

Nínive 

Aprovador 

Deyvison 

Homologador 

Diogo 

SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES  


