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Em conformidade com a NBR 14725: 2012 e o GHS (Sistema de Harmonização Global) 

 

 
 

1 Identificação 

1.1 – Identificação do produto 

Nome do Produto: Dry Limpa Carpete 

- Código Interno: 300008602 

-Forma do produto: Mistura 

 

 1.2 – Uso pretendido: 

         Limpeza de carpetes 

 

 1.3 –Dados da empresa responsável 

         Naturelle Indústria e Comércio de Produtos Naturais LTDA -EPP 

         Endereço: Rua Howard Archibald Achenson Jr. 623 – 

        Jd da Glória, Cotia – SP CEP: 06711-280 

 +5511 – 4617-9500 

 controles@naturelle.com.br 

 

 1.4 – EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE: 

          Naturelle +(5511) – 4617-9500 ou  

         CEATOX: 0800 148110 Atendimento 24h Brasil ou  

         1-703-527-3887 (International) 

 

        2- Identificação de perigo: 

 

         2.1 - Classificação de substâncias:  

         Classificação GHS - Não classificada 

 

         2.2 Pictograma de alerta: GHS-BR 

         Não classificada 

 

         2.3 Outros Perigos 

        Não classificado. Não há outros perigos que foram identificados 

 

        2.4 Toxicidade Aguda 

        Não há informações disponíveis. 
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        2.5 Resultados da Avaliação PBT e vPvB: 

        PBT: Não Aplicável. 

       vPvB: Não Aplicável. 

 

       3 - Composição e Informação dos Ingredientes 

 

Composição e Informação dos Ingredientes % Classificação de acordo com 
ABNT NBR 14725-2 

Ingredientes C.A.S   

Calcário  (CAS No) 1317-65-3  
 

20-25% Não Classificado 

2-Aminoethanol    (CAS No) 141-435 <1% Skin Cor.r 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Acute Tox. 4, H312, H332,  
STOTSE 3, H335 
Flam. Liq. 4, H227, 
Aquatic Chonic 3, H412 
 

 1,2-Benzisothiazolin-3-one  
(BENZISOTHIAZOLINONE) 

 

 (CAS No) 2634-33-5  
 

<0,1% Acute Tox. 4 (Oral), H302  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410  

 

 

         

4- Medidas de primeiros socorros: 

 

4.1 – Descrição dos primeiros socorros: 

Medidas gerais de primeiros socorros: nunca coloque nada na boca de uma pessoa 

inconsciente. Se você se sentir mal, procure ajuda médica (leve o rótulo do produto se 

possível). 

Primeiros socorros após inalar: caso tenha algum sintoma: vá para um lugar de ar 

fresco e ventile a área com suspeita de onde ocorreu a inalação. Procure orientação 

médica se a dificuldade de respirar perdurar.  

Primeiros socorros após contato com a pele: remova a roupa contaminada. Lave a 

área exposta com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procure orientação 

médica caso se surgir ou persistir alguma irritação. Lave a roupa contaminada antes de 
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reutilizá-la. 

Primeiros socorros após contato com os olhos: enxague cuidadosamente com 

água por pelo menos 15 minutos. Se estiver com lentes de contato e conseguir, 

remova-as. Continue o enxágue. Procure orientação médica. 

Primeiros socorros após ingestão: não provocar vômito. Lave a boca com água em 

abundância. Procure orientação médica com a embalagem em mãos se se sentir mal. 

 

4.2 Sintomas mais comuns tanto agudos quanto crônicos 

Gerais: não é esperado nenhum dano sob as condições normais de uso. 

Inalação: exposição prolongada pode causar irritação. 

Contato dérmico: exposição prolongada pode causar irritação. 

Contato com olhos: pode causar leve irritação dos olhos. 

Ingestão: pode causar efeitos adversos se ingerido. 

Sintomas crônicos: nenhum sintoma crônico é esperado sob condições normais de 

uso. 

 

4.3 – Indicação de cuidado médico imediato ou tratamento especial 

Se exposto ou preocupado, procure um médico. Se for procurar ajuda médica, leve a 

embalagem e/ou rótulo do produto. 

 

 

5- Medidas de Combate de Incêndio: 

 

5.1 Meios de extinção 

Meio adequado de extinção: Use o meio adequado para limitar o fogo. 

Meio inadequado de extinção: Não use jato forte de água. Amplo volume de água pode 

propagar o fogo. 

 

5.2 Perigo adicional proveniente da substância ou mistura 

Perigo de incêndio: não é considerado inflamável, porém pode queimar em altas 

temperaturas. 

Perigo de explosão: produto não é explosivo. 

Reatividade: não há risco de reações em condições normais. 

 

5.3 Métodos especiais de combate a incêndio 

Medidas de precaução: Em situações de incêndio, gases prejudiciais podem estar 

presentes. Tenha cuidado ao combater qualquer fogo de origem química. 
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Instruções de combate a incêndio: use spray de água para resfriar embalagens 

expostas. 

Proteção durante combate a incêndio: não entre em zona de combate de incêndio sem 

equipamentos e máscaras de respiração adequados. 

Perigos de combustão dos produtos: O produto não é inflamável. Porém, em situações 

de incêndio, a decomposição pode gerar monóxido de carbono e dióxido de carbono.  

Outras informações: não deixe que escoamento do combate ao incêndio vá para o 

esgoto ou cursos d’água.  

Referência a outra seção: veja seção 9 para propriedades inflamáveis. 

 

 

6- Medidas de derramamento/ vazamento: 

 

    - Não deixe o produto entrar em contato com seus olhos, pele ou roupas. Evite todo 

contato desnecessário.  

- Em caso de vazamento, isole e evacue a área. 

     - Recolha o material derramado, identifique e envie para destinação final. 

     - Consulte um especialista. 

          - Utilizar os EPI’S necessários (Luvas, botas, máscaras).  

        - Informar aos órgãos necessários. 

 - Evacuar as pessoas que não estiverem envolvidas. 

- Manter, se possível, longe de lençóis freáticos e esgoto.  

Método de limpeza: 

Para contaminantes: Contenha qualquer derramamento com diques ou material 

absorvente inerte e depois descarte em embalagem adequada. Tenha cuidado com 

chão escorregadio após derramamento. 

Método de limpeza: limpe imediatamente qualquer derramamento e descarte o lixo de 

maneira segura. Derramamentos devem ser contidos com barreiras físicas. Transfira o 

material derramado para uma embalagem adequada ao descarte.  

A seção 7 e 8 também devem ser consultadas para mais informações. 

 

 

7- Manuseio e Armazenamento: 

 

- O produto deve ser manuseado com os EPI’S necessários (exemplo: luvas, máscara,  

óculos e roupas apropriadas). 

- Evite a propagação de pó (resíduo). 
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- Medidas de precaução: Manuseie de acordo com as boas práticas de segurança e 

higiene industrial. Lave as mãos e outras áreas expostas com sabão neutro e água 

antes de comer, beber, ou fumar e quando sair do trabalho. Não coma, fume, ou beba 

quando estiver manuseando este produto. Evite contato prolongado com olhos, pele e 

roupa. Evite respirar pó (resíduo). 

- Armazenar em ambiente limpo, seco, fresco, bem ventilado e ao abrigo da luz e sol. 

Mantenha a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Mantenha longe de 

temperaturas muito altas ou muito baixas e de materiais incompatíveis como por 

exemplo: ácidos, bases e oxidantes fortes 

- Armazenar o produto somente na embalagem original. 

 

 

8- Controle a Exposição e proteção pessoal: 

 

8.1 Parâmetros de controle 

As substâncias listadas na seção 3, exceto as indicadas abaixo, não possuem limite de 

exposição indicado pelo fabricante, fornecedor e importador, ou pelas agências 

regulatórias: ACGIH (TLV), AIHA (WEEL), NIOSH (REL), OSHA (PEL), governo das 

províncias do Canadá, ou do governo mexicano: 

 

Calcário (1317-65-3)  
 

  

PEL (USA) Valor a longo prazo: 

 

15*   5** mg/m³  
poeira total *     Fração aspirada** 

REL (USA) Valor a longo Prazo: 

 

10*   5** mg/m³  
poeira total *     Fração aspirada** 

TLV (USA) TLV withdrawn  

2-Aminoethanol (141-43-2)   

IOELV (EU) 
 

Valor a curto prazo: 
Valor a longo prazo: 

7,6 mg/m³, 3 ppm 
2,5 mg/m³, 1 ppm 

PEL (USA) Valor a longo prazo: 6,0 mg/m³, 3 ppm 

 

REL(USA) 

 

Valor a curto prazo: 
Valor a longo prazo: 

15 mg/m³, 6 ppm 
8 mg/m³, a 3 ppm 

TLV (USA) 

 

Valor a curto prazo: 
Valor a longo prazo: 

15 mg/m³, 6 ppm 
7,5 mg/m³, a 3 ppm 

 

 

8.2 Controle de exposição 
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Controles apropriados de operação: lava olhos e chuveiros de segurança devem estar 

disponíveis nas proximidades de qualquer uso. Confirme que a área tem ventilação e 

exaustão adequadas. Siga as regulamentações locais. 

 

Controle de exposição de clientes: não coma, beba ou fume durante o uso. 

Equipamentos de proteção individual: Evite todo contato desnecessário. Use luvas, 

roupas protetoras, óculos de segurança. Em caso de ventilação insuficiente use máscara 

de proteção. 

    

Materiais de proteção de roupas: use roupas de materiais resistentes a produtos 

químicos. 

Use luvas resistentes a produtos químicos. 

Proteja os olhos com óculos de proteção. 

 

 

9- Propriedades Físico-Químicas: 

 

- Aspecto: Pó Molhado. 

- Cor: De acordo com a especificação. 

- Estado físico: sólido. 

- Odor: Não determinado. 

- Odor de Entrada: Não determinado. 

- pH: Não determinado. 

- Ponto de fusão/Ponto de congelamento: Não determinado. 

- Ponto de ebulição/faixa de ebulição: Não determinado. 

- Ponto de Inflamação: Não aplicável. 

- Flamabilidade (sólido,gás): Não aplicável. 

- Auto ignição/temperatura de ignição: Não determinado 

- Temperatura de decomposição: Não determinado. 

- Propriedades explosivas: O produto não apresenta perigo de explosão. 

- Limites de explosão:  

  Inferior – Não determinado. 

  Superior – Não determinado. 

           Propriedades Oxidantes – Não oxidante. 

         - Pressão de vapor: Não determinado. 

- Densidade: 

  Densidade Relativa (g/ml) – 0,48 à 0,50  

  Densidade de vapor – Não determinada. 
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  Taxa de evaporação – Não determinada. 

- Solubilidade: Totalmente Miscível 

- Viscosidade 

  Dinâmica – Não determinada. 

  Cinemática – Não determinada. 

- Outras Informações: Nenhuma informação relevante avaliada. 

 

 

10- Estabilidade e Reatividade: 

        - Reatividade: nenhuma informação relevante 

- Produto estável em condições normais de pressão e temperatura 

- Produto estável quimicamente em condições normais de uso e armazenamento de 

acordo com as especificações. 

- Possibilidade de reações perigosas: nenhuma reação perigosa conhecida; 

- Evite luz do sol, temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas e materiais 

incompatíveis como por exemplo: ácidos, bases e oxidantes fortes. 

- Produto não se decompõe termicamente.  

- Incompatibilidade: Produto incompatível agentes oxidantes e ácidos.   

- Produtos de decomposição perigosos: 

      Somente sob condições de incêndio: 
      Monóxido de carbono e dióxido de carbono. 
      Óxidos de nitrogênio. 

 

11- Informações Toxicológicas: 

 

11.1- Informação dos efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda: Não classificada 

LD50 e LC50: não disponível 

 

          Corrosão/Irritação Cutânea: Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

 

Dano/Irritação ocular grave: Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

 

Sensibilização respiratória ou cutânea: Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

         IARC( Agência Internacional para Pesquisa do Câncer) 

Mutagenicidade, Teratogenicidade, Carcinogenicidade: Não classificado baseado nos 

critérios avaliados (produto não contém Ingredientes Listados). 
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Toxicidade Reprodutiva: Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

Exposição única (stot): Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

Exposição repetida (stot): Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

Perigo se aspirado: Não classificado baseado nos critérios avaliados. 

 

 

 

 

   12- Informações Ambientais: 

 

12.1 Toxicidade: 

 

Ecológica geral: não classificada . 

Nehuma informação relevante. 

 
  

 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não foi determinada degradabilidade do produto. 

 

12.3 Biocumulatividade: 

Não foi determinada biocumulatividade do produto. 

  

12.4 Informações Ecológicas Gerais: 

 Não permitir que o produto não diluído ou grandes quantidades dele atinja o lençol 

freático, curso de água ou esgoto sistema 

- A embalagem deve ser descartada, não deve se utilizada para outros fins. Não 

descartar no meio ambiente. 

 

13- Considerações para descarte: 

Métodos de tratamento de descarte: descarte o material de acordo com a regulação 

local. 

Não esvaziar o conteúdo em cursos d’água ou esgoto. 

Este produto não apresenta risco se utilizado corretamente. 

 

14- Informações sobre Transporte: 

- Não apresenta risco em ser transportado corretamente pelas normas da ANTT, IMDG 

nem tão pouco da IATA. 
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15-Regulamentações: 

           - Regulamentações / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicas  

           para  a substância ou mistura. 

ꞏ           - IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) 
              Nenhum dos ingredientes está listado. 
 

Produto notificado na ANVISA (BR) segundo a RDC 50 de dezembro de 2010 sob processo 

de identificação nº 25351254010202147 
 

16- Outras Considerações: 

 

 

Este documento foi preparado a partir dos requerimentos da: OSHA Hazard 

Communication Standard 29 CFR 1910.1200. 

 

Traduzido por Naturelle Indústria e Comércio de Produtos Naturais LTDA em 11/1/2020. 

 

Frases GHS associadas: 

H227  

H302 Nocivo se ingerido.  

H312 Nocivo se entrar em contato com a pele. 

H314 Pode provocar queimaduras na pele ou lesões 
oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele  

H318 Provoca lesões oculares graves 

H332 Nocivo se inalado 

H335 Pode causar irritação respiratória 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos  

H412 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos 

duradouros. 

 

Este documento é baseado no nosso conhecimento atual e é direcionado a descrever o 

produto para os fins de requisitos de saúde, segurança e meio-ambiente. Portanto, ele 

não deve ser considerado como garantia de nenhuma propriedade físico-química do 

produto. 
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Produto feito sob encomenda para: milliCare by Infra-Labor Service Ltda. 

(CNPJ 02.695.746/0001-92) 

 

Representante Exclusivo: milliCare by Infra-Labor Service Ltda. 

(CNPJ 02.695.746/0001-92) 

 


