
 
Autorização ANVISA 3.03.374-7 

Registro/MS/ANVISA: 33374.0004  
 
 

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome do produto:  Desinfetante  

Marca:  Mais 

Código Interno do Produto:  05.01 

Técnico Químico Responsável:  Roberto Márcio França Lamêgo   

Nome da empresa:  Condisbrás Comércio e Distribuidora Brasil Ltda  

Endereço:  Rua Padre Leopoldo Mértens, 886 

                       São Francisco – Belo Horizonte – MG 

Telefone da empresa:  (31) 3443-6848 

Web: 

� E-mail: sac@condisbras.com.br 

� Site: www.condisbras.com.br  

 
 

2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Mistura de tensoativos catiônicos e não iônico, essência  

em meio aquoso. 

SINÔNIMOS Nº CAS 

Cloreto de Benzalcônio 50 % 8001-54-5  

Nonilfenol Etoxilado 9,5 OE 977004-65-1 
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3- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Perigos mais importantes: 

Deve-se evitar a ingestão.  

 

Efeitos do produto: 

Efeito adversos à saúde humana:  

Deve-se evitar a super exposição, pode causar irritação.  

 

Perigos específicos:  

Conforme testes de irritação cutânea e ocular primária em coelhos o produto não 

proporciona riscos à saúde quando utilizado de forma adequada.  

 

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

 

Inalação:  

Em casos de inalação excessiva, remover a vítima para local arejado e procurar 

assistência médica, levando a embalagem do produto. Se a vítima não estiver 

respirando, proceder a respiração artificial. Se a respiração estiver difícil, 

administrar oxigênio.  

 

Contato com a pele:  

Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância. Em caso de 

irritação, procurar assistência médica levando a embalagem do produto.  

 

Contato com os olhos:  

Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar 

assistência médica, levando a embalagem do produto.  
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Ingestão:  

Procurar assistência médica imediatamente. Se a vítima estiver consciente, 

fazer beber água.  

 

Quais ações devem ser evitadas:  

Em caso de ingestão acidental, não provocar o vômito. Não administrar nada 

por via oral a uma pessoa inconsciente. 

 

5-   MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 

 

Meios de Extinção Apropriados: 

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL.  

 

Extintores: 

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL.  

 

Meios de Extinção não apropriados: 

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL 

 

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMEN TO  

 

Remoções de fontes de ignição:  

Não aplicável, pois o produto não é inflamável  

 

Controle de poeira:  

Não aplicável, vapores ou pós não serão formados.  
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Prevenção da inalação e do contato com a pele, muco sas e olhos: 

Utilizar luvas e botas de borracha, avental de PVC e óculos de segurança durante 

a limpeza, de modo a evitar o contato direto do produto com os olhos, mucosas e 

pele.  

 

Precauções ao meio ambiente:  

Não aplicável, pois o produto é biodegradável.  

Métodos para limpeza:  

 

Neutralização:  

Não tocar no produto derramado sem os EPI´s recomendados, estancar o 

vazamento se isso por feito sem risco. Vazamento devem ser contidos e 

absorvidos com areia ou outro material absorvente e guardados em recipiente 

para posterior descarte. Lavar a área afetada com água.  

 

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  
 

Manuseio:  

 

Medidas técnicas:  

Prevenção da exposição do trabalhador:  

Se houver possibilidade de grandes exposições, utilizar óculos de segurança, 

luvas e botas de borracha e avental de PVC.  

 

Prevenção para manuseio seguro:  

Evitar contato prolongado com a pele.  

 

Orientação para o manuseio Seguro:  

Lavar as mãos com água após o manuseio. 
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Armazenamento 

 

Medidas técnicas apropriadas:  

Não reutilizar a embalagens vazia para outros fins. Manter o produto em sua 

embalagem original.  

 

Condições de armazenamento:  

� Adequadas: Manter a embalagem fechada. Manter fora do alcance de 

crianças e animais domésticos.  

 

� Produtos e materiais incompatíveis: Evitar misturas com outros produtos 

químicos.  

Materiais seguros para embalagens:  

� Recomendados: Usar plástico, aço revestido 

 

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Equipamento de proteção individual apropriado: 

Proteção das mãos:  

Usar luvas de borracha, quando ocorrer super exposição.  

 

Proteção dos olhos:  

Fazer uso de óculos de segurança, quando ocorrer super exposição.  

 

Proteção da pele e do corpo:  

Não aplicável.  
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Medidas de higiene:  

Adotar as boas práticas de higiene e segurança industrial e seguir as 

recomendações constantes no rótulo. 

 

9- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Estado Físico:  liquido transparente 

Cor:  

� Fragrância Lavanda – Rosa 

� Fragrância Eucalipto – Branco Leitoso 

� Fragrância Floral – Lilás 

Odor:  característico  

pH Puro:  5,5 – 6,5  

 

Temperaturas Específicas ou Faixa de Temperaturas E specíficas ou Faixas 

de Temperatura nas quais Ocorrem Mudança de Estado  

 

Ponto de Ebulição:  90º - 95ºC  

Solubilidade em água:  totalmente solúvel. 

Ponto de Fulgor:  não aplicável pois o produto n]ao é inflamável 

Viscosidade: não determinado. 

Densidade: 0,85 – 1,00 g/mL 

Temperatura de Auto-Ignição:  não aplicável, pois o produto não é inflamável 

 

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Condições específicas: 

Instabilidade:  

O produto é considerado estável nas condições de uso proposta.  
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Reações perigosas:  

Não foi detectada a ocorrência de reações perigosas.  

 

Materiais e substâncias incompatíveis:  

Não foi detectada a ocorrência de reações perigosas. 

 

Produtos perigosos da decomposição:  

Não foi detectada a ocorrência de reações perigosas. 

 

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Informações de Acordo com Diferentes Vias de Exposi ção 

 

Toxicidade aguda:  

� Olhos: Teste de irritação ocular primária em coelhos:  

� Pele: Teste de irritação cutânea primária em coelhos:  

� Efeitos locais: Caso de ingestão acidental, pode causar irritação 

gastrointestinal 

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto: 

Impacto ambiental:  

Não aplicável, pois o produto é biodegradável 

 

13 – CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO 

  

Método de Tratamento e Disposição 
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Produto:  

Não aplicável, pois o produto é biodegradável.  

 

Restos de produto:  

Não aplicável, pois o produto é biodegradável.  

 

Embalagem usada:  

Pode ser encaminhadas para usinas de reciclagem de polietileno. 

 

14 – INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Conforme Portaria 204 de 20/05/97 do Ministério dos Transportes e as 

Recomendações para o Transporte de  

Produtos Perigos das Nações Unidas, 7ª edição, 1991, o produto não é 

classificado como perigoso. 

 

15 – REGULAMENTAÇÕES 

Informações sobre riscos e segurança conforme escri tas no rótulo:  

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Mantenha o 

produto em sua embalagem original. Não dê nada por via oral a uma pessoa 

inconsciente. Em caso de contato com a pele, lave as parets atingidas com água e 

sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente 

em abundância por pelo menos 15 minutos e se houver sinais de irritação consulte 

um médico. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procure 

imediatamente o Centro de Intoxicação mais próximo ou Centro de Saúde. Em 

caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame 

socorro médico. Lave os objetos ou utensílios usados como medida, antes de 

reutilizá-los. Não reutilize a embalagem para outros fins. Não utilizar em carpetes e  
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tecidos. Conservar em embalagem fechada, ao abrigo da luz solar direta e do 

calor. 

 

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa fé, 

sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita.  

 

 

Esse laudo foi emitido eletronicamente e não necess ita ser assinado 
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