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Ficha de Informações de Segurança
de Produtos Químicos - FISPQ
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto
Código interno de identificação
Nome da empresa
Endereço

Telefone da empresa
Telefone para emergência
FAX
e-mail
Site

MICROVIT E PROMIX 50
ADI029
Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco G – 1º andar
Centro Empresarial São Paulo
CEP: 05804-900 São Paulo / SP
(11) 3741-8613 / 3741-6533
(11) 7878-2584 / ID: 55*84*97692
(11) 3741-7080
nutrição.info@adisseo.com
www.adisseo.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes
Efeitos do produto:
- Perigos específicos
Principais sintomas
Classificação do produto químico:

Pode formar mistura explosiva com o ar. Pode ser
irritante para a pele, os olhos e o sistema respiratório.
Vide informações nos itens10, 11 e 12.
Irritação dos olhos, nariz e garganta.
Produto não classificado como perigoso pela ONU e EU.
Combustível.

Elementos apropriados da rotulagem:

Cuidado

GHS

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância
Nome químico
Sinônimo
Número de Registro no CAS
Ingrediente que contribuem para o perigo

50 <= x% < 100
Acetato de DL-Alpha Tocoferol
Vitamina E (Acetato)
7695-91-2
o próprio
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Medidas de primeiros-socorros
Inalação

Se houver a inalação de poeira, remover a pessoa
afetada para um local arejado, mantendo aquecida.
Ministrar oxigênio se houver dificuldade na respiração.

Contato com a pele

Lavar imediatamente com água em abundância e sabão.

Contato com os olhos

Lavar imediatamente com água em abundância,
mantendo as pálpebras abertas, durante 15 minutos.
Encaminhar ao oftalmologista nos casos de dor,
vermelhidão ou incômodo visual.

Ingestão

Encaminhar para um médico.
Não provocar vômito.

Ações que devem ser evitadas

Induzir ao vômito.

Notas para o médico

Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados
Meios de extinção não recomendados
Proteção das pessoas envolvidas no
combate a incêndio
Perigos específicos da combustão do
produto químico

Água pulverizada,espuma,pó químico e dióxido de carbono
(CO2).
Jatos plenos de água.
Equipamentos de proteção e respiração autônoma.
Emissão de gases tóxicos durante um incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais

Não inalar a poeira.. Evitar o contato com a substância.
Garantir a ventilação de ambientes fechados. Vide
informações nos itens 7 e 8.

Precauções ao meio ambiente

Recuperar
o
material
por
meio
mecânico
(aspirador/varredura) e transferir para contentores até a
destinação final. Não permitir a entrada na rede de esgoto,
cursos de água. No caso e contaminação, avisar as
autoridades competentes.

Método para limpeza

Transferir o produto para um recipiente de emergência de
plástico, devidamente identificado (etiqueta/rótulo).
Lavar o chão e os resíduos não recuperáveis com água em
abundância.
Manter afastamento de fontes de calor. Usar os
Equipamentos de Proteção Individual indicados no item 8.

Prevenção de perigos secundários

Diferenças na ação de grandes e
pequenos vazamentos

Em caso de grandes derramamentos, acionar o plano de
emergência e/ou contingência local.
Comunicar as autoridades locais, estaduais e/ou federais.
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO
Medidas técnicas apropriadas

Utilizar preferencialmente plataformas ou empilhadeiras para o
descarregamento dos caminhões, bem como na transferência
dos produtos.
Utilizar os EPIs descritos no item 8
Proibir o acesso de pessoas não autorizadas.
Nunca abrir as embalagens utilizando pressão de ar.
È proibido fumar, comer e beber nos locais de fabricação
Trocar as roupas e higienizar sempre o equipamento de
proteção individual após a sua utilização.
Lavar sempre as mãos e o rosto após o trabalho.

- Prevenção da exposição do trabalhador
- Prevenção de incêndio e explosão
Precauções e orientações para manuseio
Medidas de Higiene apropriadas

ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas
- Condições adequadas
- Condições que devem ser evitadas
Materiais para embalagens
- Apropriados

Conservar em locar fresco, seco e bem ventilado.
Manter em temperatura ambiente e embalagens bem fechadas.
Proximidade e/ou contato com agentes oxidantes fortes.
Sacos de papel com revestimento de plástico (25 kg).

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Medidas de controle de engenharia
Equipamento de proteção individual apropriado

Ventilação local.

Proteção dos olhos/face
Proteção da pele e do corpo

Óculos de Segurança com anteparos laterais.
Camisa de manga comprida, avental, luvas e botas
de material impermeável (borracha, PVC).

Proteção respiratória

Máscara semi-facial para material particulado
(eventual),no caso de ventilação insuficiente.

-

Precauções especiais

Disponibilidade de lava-olhos fixo ou portátil.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
Odor
pH
Ponto de fulgor
Limites de explosividade
Densidade
Solubilidade (solventes)
Outras informações:

Pó creme a bege
Fraco
Não determinado
Não determinado
Não determinado
3
< 1,0 g/cm (25 ºC)
Insolúvel em água.
Parcialmente solúvel em solventes orgânicos.
Peso molecular: 472,8
o
Perda de secagem (105 C - 4 h) 2,5 %.
Fórmula Molecular: C31H52O3
Tamanho dos grãos: 0,5% - 5% (> 500 µm) / 5%-15% (< 160 µm)
o
Ângulo de Talus: ~33 C
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estabilidade química
Condições a serem evitadas
Materiais ou substâncias incompatíveis
Produtos perigosos da decomposição

Estável a temperatura ambiente, em condições normais de uso.
Fontes de calor
Agentes oxidantes fortes
Óxidos de carbono

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição
Toxicidade aguda

Não determinada

Efeitos específicos

Irritações na pele em caso de exposição prolongada.
Irritações nos olhos,no nariz e na garganta. Indisposição

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto
- Ecotoxidade
Toxicidade aquática. Alemanha: não perigosa
Persistência e degradabilidade
Biodegradável. Insolúvel em água.
Mobilidade no solo
Deposição.
Outros efeitos adversos
Não são conhecidos e nem esperados danos ecológicos
significativos. Mas os mesmos dependem da quantidade envolvida.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Métodos de tratamento e disposição final
- Produto
- Restos de produtos
- Embalagem usada

Incineração/co-processamento
Incineração/co-processamento
Reciclagem/incineração/co-processamento

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais

Produto não enquadrado nas legislações em vigor
sobre transportes de produtos perigosos.

15. REGULAMENTAÇÕES
Não aplicáveis.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança
baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias.
O produto não deve ser utilizado para outros usos diferentes dos especificados acima sem ter previamente
obtido as instruções por escrito da manipulação.
É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das
leis e as regulamentações locais.
As informações dadas na presente ficha devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de
segurança relativos ao nosso produto e não como uma garantia das propriedades deste.
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