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1 – IDENTIFICAÇÃO  
  

Nome do produto: LUBRIFIC SPRAY  

Fornecedor: Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares S.A.  

Endereço: Rua José Cheinfert 315, Barigui – Araucária/PR  

CEP: 83707-690  

Telefone de emergência: +55 0800-722-6001 

E-mail: sac@profilatica.com.br  

  

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
  

Classificação:  

Aerossóis, categoria 1  

  

Elementos de rotulagem:  

   
Palavra-sinal: Perigo  

  

Declarações de perigo:  

Aerossol extremamente inflamável   

Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido  

  

Declarações de precaução:  

Mantenha longe do calor/faíscas/chamas abertas/superfícies quentes. - Proibido fumar. Não 
pulverize em um coxo aberto ou outra fonte de ignição. Não perfurar ou queimar, mesmo 
depois de usar.  
  

Resposta de emergência:  

Nenhum  

  

Armazenar:  

Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C/122°F.  

  

  

  3 – COMPOSIÇÃO   

     

Componente   CAS   Conc. [%]  

Gás propelente   106-97-8  70 - 95  
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 4 – PRIMEIROS SOCORROS  

  

Inalação: Mover-se para o ar fresco.  

  

Contato com a pele: Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos.  

  

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância, também sob as pálpebras, por pelo 

menos 15 minutos.  

   

Ingestão: Não induza o vômito. Limpe a boca com água e beba depois bastante água.  

  

Sintomas e efeitos mais importantes: Dificuldades respiratórias. A inalação de altas concentrações de 

vapor pode causar sintomas como dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito.  

  

Notas para o médico: tratar sintomaticamente.  

  

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  
  

Meios de extinção adequados: Pó químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Arrefecer os recipientes 

fechados expostos ao fogo com água pulverizada.  

  

Meios de extinção inadequados: A água pode ser ineficaz  

  

Perigos específicos decorrentes do produto químico: Aerossol inflamável - pode explodir sob a ação do 

calor. Mantenha longe da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.  

  

Equipamento de Proteção e Precauções para Bombeiros: Como em qualquer incêndio, use aparelho de 

respiração autônomo sob demanda de pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de 

proteção completo.  

  

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
  

Precauções pessoais: Use equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Remova 

todas as fontes de ignição. Tome medidas de precaução contra descargas de eletricidade estática  

  

Para o pessoal do serviço de emergência: Como em qualquer incêndio, usar aparelho autônomo de 

respiração sob demanda, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de proteção completo.  

  

Precauções ambientais: Consulte a Seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. Não 

descarregar em águas superficiais ou sistema de esgoto sanitário.  

  

Métodos de contenção e limpeza: Embeber com material absorvente inerte. Remova todas as fontes de 

ignição. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Fornecer ventilação 

adequada.  

  

  



 

 

MAGAZINE MÉDICA 

 

FISPQ 

 

Página 3 de 7 

 

Data: 26/05/2022 

 

Revisão: 00 

 
LUBRIFIC SPRAY 

 

  

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  
  

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança; use 

equipamento de proteção individual (consulte a seção 8 - Controle de exposição e proteção individual). 

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança: Não comer, beber ou fumar 

durante a utilização deste produto; lavar as mãos após o manuseio e antes de comer; Remova a roupa 

contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar nas áreas de alimentação; Cuidar para manter o 

local de trabalho limpo; Não deixe o recipiente aberto; Use equipamentos à prova de vazamentos; Evite 

derramamento; Todos os recipientes que contenham este produto devem ser rotulados; Evite qualquer 

contato direto, no manuseio do produto; Use embalagens quimicamente compatíveis.  

  

Manuseio: Assegurar ventilação adequada. Evitar o contato com a pele e os olhos. Manter afastado de 

chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Manter afastado de chamas, superfícies quentes e fontes 

de ignição. Use apenas ferramentas que não produzam faíscas.  

  

Armazenamento: Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter o recipiente bem fechado em local 

seco e local bem ventilado.  

  

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
  

Parâmetros de controle:  

  

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecido.  

  

Indicadores biológicos: Não estabelecido.  

  

Outros limites e valores: Não estabelecido.  

  

Medidas de controle de engenharia: Fornecer ventilação mecânica e sistema de exaustão direto para o 

ambiente externo. Estas medidas ajudam a reduzir a exposição ao produto.  

  

Medidas de proteção individual:  

  

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção contra respingos e, em casos extremos, 

proteção facial.  

  

Proteção da pele e do corpo: Luvas nitrílicas de cano longo (proteção contra contato involuntário de curta 

duração). Luvas de manga comprida de butilo ou policloropreno. Produtos químicos de avental resistentes 

ao produto. Lave após cada uso. Substitua se necessário. Luvas de borracha (proteção contra contato 

involuntário curto) Luvas butílicas (proteção contra contato involuntário de curta duração). Lave após cada 

uso. Substitua conforme necessário. luva de neoprene (para proteção contra contato involuntário de curta 

duração). Luvas de nitrilo (proteção contra contato involuntário de curta duração).  

  

Proteção respiratória: Máscara de proteção respiratória (total ou semifacial).  

  

Perigos térmicos: O produto apresenta perigos térmicos quando aquecido.  
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9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
         

Estado físico  Líquido com gás propulsor  

Aparência  Incolor  

Odor  Característica  

pH  Não disponível  

Ponto/intervalo de fusão  Não disponível  

Ponto/intervalo de ebulição  Não disponível  

Ponto de inflamação  Não disponível  

Taxa de evaporação  Não disponível  

Inflamabilidade (sólido, gás)  Não disponível  

Pressão de vapor  Não disponível  

Densidade do vapor  Não disponível  

Gravidade Específica  0,800 – 0,900 g/cm³  

Solubilidade  Insolúvel em água  

Coeficiente de partição; 

noctanol/água  

Não disponível  

Temperatura de autoignição  Não disponível  

Temperatura de decomposição  Não disponível  

Viscosidade  Não disponível  

  

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE  
  

Perigo reativo: Nenhum conhecido, com base nas informações disponíveis.  

  

Estabilidade: Estável em condições normais.  

  

Condições a evitar: Produtos incompatíveis. Calor, chamas e faíscas. Manter afastado de chamas, 

superfícies quentes e fontes de ignição.  

  

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.  

  

Produtos de decomposição perigosos: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2).  

  

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
  

Toxicidade aguda:  

Oral:  

Com base nos dados da ATE, os critérios de classificação não são atendidos. ATE > 2000 mg/kg  

  

Corrosão/irritação da pele: Não esperado.  

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não esperado.  

Sensibilização respiratória/cutânea: Não esperado.  

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.  

Carcinogenicidade: Não disponível.  
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Toxicidade reprodutiva: Não disponível.  

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

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

Perigo de aspiração: Não disponível.  

  

  

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  
  

Ecotoxicidade: Não disponível.  

  

Persistência e Degradabilidade: A persistência é improvável com base nas informações disponíveis.  

  

Bioacumulação/Acumulação: Não há informação disponível.  

  

Mobilidade: Não disponível.  

  

   

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
  

Produto: Não descartar o produto puro no esgoto e cursos d’água. Deve ser eliminado de acordo com a 

legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. 

Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas, Lei n° 12305, de 02 de 

agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  

  

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
  

Terrestre: RESOLUÇÃO Nº 5.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019 atualiza o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.  

  

ONU number: 1950  

Proper Shipping Name: Aerosol   

Hazard Class: 2  

Subsidiary class: NA  

Risk number: 23  

Packing group: NA  

  

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)  

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  

IMO – “International Maritme Organization” (Organização Marítima Internacional) International 

Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  

ONU number: 1950  

Proper Shipping Name: Aerosol   

Hazard Class: 2  

Subsidiary class: NA  
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Risk number: 23  

Packing group: NA  

EmS: F-D S-U  

  

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC n° 

175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS 

EM AERONAVES CIVIS.  

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS.  

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-

NA/905.  

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous 

Goods Regulation (DGR).  

ONU number: 1950  

Proper Shipping Name: Aerosol   

Hazard Class: 2.1  

Subsidiary class: NA  

Risk number: NA  

Packing group: NA  

  

  

15 – INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS  
  

A RDC n° 35, de 16 de agosto de 2010, dispõe sobre o Regulamento Técnico para produtos com ação 

antimicrobiana utilizados em artigos críticos e semicríticos.   

  

A RDC n° 59, de 17 de dezembro de 2010, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a 

notificação e o registro de produtos saneantes.   

  

Norma ABNT-NBR 14725-4:2012.  

  

Lei n°12305, 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  

  

RESOLUÇÃO Nº 5.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019 atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos e dá outras providências.  

  

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  

  

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.  

  

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009.  

  

RBAC n° 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS 

PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  
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16 – OUTRAS INFORMAÇÕES  
  

As informações contidas nesta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas dos MSDS 

dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao produto, estando de acordo com a norma vigente NBR 

14725.  

  

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. Funcionários que 

manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NR-7.  

  

As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e experiência 

com o produto, até a data de sua emissão. A Profilática não se responsabiliza por todo e qualquer dano ou 

consequência pelo uso ou manuseio do produto que não esteja de acordo com as informações desta ficha e 

as instruções de uso especificadas para este produto.  

  


