FISPQ
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
PREMIUM DX 120
DESENGRAXANTE CONCENTRADO
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO:
REGISTRO NA ANVISA N.º 25351.659590/2013-55.
TIPO DE PRODUTO: Preparado
INGREDIENTES: Ácido Aquil Benzeno Sulfônico Linear (CAS 27176-87-0),
concentração 1,0% a 40 %; Lauril Éter Sulfato de Sódio (CAS: 9004-82-4),
concentração 1,0% a 40 %; 1,2 benzotiazolin-3-ona (CAS: 2634-33-5), concentração
Máx. 0,05%.
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:
- Classificação da substância ou mistura é não perigoso;
PRIMEIROS SOCORROS

a boca caso o paciente tenha ingerido o
produto.

INALAÇÃO: Sem riscos, não volátil.
CONTATO COM A PELE: Lavar
imediatamente a área afetada com água
corrente em abundância. Se a irritação da
pele persistir, chamar o médico. Remover
as roupas contaminadas. Ocorrendo
efeitos/sintomas, consultar um médico.
Lavar as roupas contaminadas antes de
reutilizá-las e descartar os sapatos
contaminados;
CONTATO COM OS OLHOS: Lave
continuamente os olhos com água corrente
durante mínimo de 15 minutos, abrindo
bem as pálpebras com o dedo indicador e
polegar, movimentando os olhos em todas
as direções. Se a irritação dos olhos
persistir, consultar um especialista
INGESTÃO:
Não
provocar
vômito,
entretanto é possível que o mesmo ocorra
espontaneamente
não
devendo
ser
evitado, deitar o paciente de lado para
evitar que aspire resíduos. Procurar um
médico imediatamente. Atenção: nunca dê
algo por via oral a uma pessoa
inconsciente e não aplicar respiração boca

INALAÇÃO: Não causa irritação em
condições normais de uso. Na presença
dos sintomas, levar a vítima para um local
arejado (ar fresco). Se não estiver
respirando, faça respiração artificial. Se
respirar com dificuldade, consultar um
médico imediatamente.
PARA O MÉDICO: Esvaziamento gástrico
tais como emese e lavagem gástrica não
deverão ser realizadas, exceto em casos
de ingestão de grandes quantidades e se o
paciente já não tiver apresentado vômitos.
Carvão ativado e laxantes salinos não
deverão ser utilizados. O tratamento
sintomático
deverá
compreender,
sobretudo medidas de Suporte como
correção de distúrbios hidroeletrolíticos e
metabólicos,
além
de
assistência
respiratória. Observar o aparecimento de
sintomas respiratórios sugestivos de
pneumonite química. Indicar radiografia de
tórax, e se presente deverá ser tratada
sintomaticamente e quando necessário
com antibióticos e corticoesteróides.
CENTRO DE INTOXICAÇÕES: 0800 722
6001

