FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto:

Última atualização Janeiro de 2018

Cris Água 3 mais 1

Aplicação: Desinfetante para Piscina

Nome da Empresa: Marco Antonio Spaca Piscinas EPP

Endereço: Rua: João Paulino dos Santos, 150 – Bairro: Atibaia Jardim - Atibaia - SP - Brasil
Telefone: (11) 4412-7291

Fax: (11) 4418-476

Site: www.crisagua.ind.br

Tel. de Emergência: (C.C.I.) 0800771 3733
E–mail: vendas@crisagua.ind.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Nome Químico: Ácido Dicloroisocianurato de Sódio Di-Hidratado, Sulfato de Cobre, Bicarbonato de Sódio,
Policloreto de Alumínio
Ingrediente Ativo: (OCN)3Cl2Na
Numero do CAS: 2893–78-9, 7758-99-8, 1327-41-9
3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCO
Efeitos do produto a saúde humana
Causará queimadura dos tecidos, olhos e aparelho respiratório. Pode causar dano permanente aos olhos.
Perigo Físico e Químico
Contato com metais gerará hidrogênio. Reação perigosa com bases fortes, oxidantes fortes, redutores,
anídricos acéticos, aminas, ácidos sulfúricos e perclóricos.
Nunca misture CRIS ÁGUA 3 mais 1 (Dicloro) com o HIPOCLORO (Hipoclorito de Cálcio) e tricloro. São produtos
incompatíveis e podem resultar em fogo e explosão, causando um gás altamente tóxico.
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação
Remover a vítima para o ar fresco. Se houver dificuldade respiratória dar oxigênio. Chamar o médico
Contato com a Pele
Lavar com água em abundância a pós, lavar com água e sabão. Remova a roupa contaminada
Contato com os Olhos
Lave imediatamente com grande quantidade de água, durante pelo menos 15 minutos, erguendo as
pálpebras superiores e inferiores. Chamar um médico
Ingestão
Dar 2 a 3 copos de água e após, leite de magnésia. Não induzir o vômito. Não administrar nada pela boca
a pacientes inconscientes. Chamar o médico.
Quais ações devem ser evitadas
Não manipular o produto sem os equipamentos de proteção individual.
Descrição breve dos principais sintomas e efeitos
Severas queimaduras nos tecidos, olhos e aparelho respiratório.
Proteção de prestadores de socorro e notas Médicas
Usar luvas descartáveis. O produto libera gás de cloro, altamente irritante e corrosivo, e seu efeito
é minimizado com diluição em água.
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de Extinção
Usar água em abundância em forma de neblina.
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS
Não usar pó químico contendo compostos nitrogenados.
PERIGOS ESPECÍFICOS
Substância quimicamente reativa quando contaminado com outros produtos.
PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS
Usar Equipamento de proteção respiratória com suprimento de ar. Usar água em abundância.
Alerta:- Pequena quantidade de água poderá agravar a situação da emergência.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS
Preocupações Pessoais
Remoção de Fontes de Ignição
Faça cortina d’água para que o calor não atinja outros recipientes.
Controle de Poeira
Colocar-se a favor do vento e eliminar fonte de vazamento.
Limpeza de Derramamento
Recuperação
Recobrir o material que tenha vazado seco e recolher. Os derramamentos sólidos deverão ser recolhidos
em tambores revestidos com plásticos. Usar sempre pás e outra ferramenta de uso exclusivo nesta operação.
Não misturar materiais úmidos.
Neutralização
Lavar o local com bastante água. Os resíduos umedecidos devem ser afastados e imediatamente diluídos
com muita água.
Disposição
O resíduo em bom estado geral, pode ser utilizado para oxidação industrial.
PREVENÇÃO DE PERIGOS SECUNDÁRIOS
Não permitir que o produto misture à água / ou combustíveis.
7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Recomendações para manuseio seguro
Havendo danos na embalagem ou vazamento de produto, nunca retornar a embalagem original.
Colocar o material derramado em recipiente limpo, íntegro e seco, e descartar de acordo com item 13.
Requisitos locais e Recipientes para armazenamento
Mantenha o produto em local fresco e seco
Não permitir o contato com combustíveis e inflamáveis
Outras informações sobre condições de armazenamento
Materiais seguros para embalem
Polietileno e algumas blendas
Embalagens de metais
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Medidas de controle de Engenharia
Usar sistema de ventilação adequada para manter concentração abaixo dos valores estabelecidos
pela legislação em vigor.
Valor máximo de Exposição
5 ppm para gás de cloro
Equipamento de proteção individual (EPI):
Proteção respiratória
Com cartucho para Gases Ácidos
Proteção da pele e do corpo
Roupas e botas impermeáveis
Proteção dos olhos
Proteção facial ou óculos para produtos químicos
Medidas gerais de proteção de higiene
Lavar todos os equipamentos de proteção individual com muita água.
9. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICO
Estado Físico: Sólido
Cor: Branca
Odor: Característico de cloro
Função: Desinfetante para Piscina
Forma: Grânulos
Solubilidade em Água: 25 g/l00 ml em água
Densidade: > 0,74 g/cm3
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Matérias a serem evitados
Materiais orgânicos, agentes redutores, materiais contendo nitrogênio, outros oxidantes, ácidos e bases.
Produtos perigosos da decomposição
Gás Cloro
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Toxidade aguda
DL 50 Oral 490mg/kg
DL 50 Dérmica 2.000 mg/kg
LC 50 Inalação por 1 hora: 50 mg/m3
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:
Ecotoxicidade
Tóxico para a fauna e flora aquática
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESCARTE E TRATAMENTO
Produto
Usar como fonte de cloro em tratamento de água de piscina ou como oxidante de efluentes.
Resíduos
Produtos contaminados devem ser separados e diluídos com muita água. Para pequenas quantidades
contaminadas, diluir cada 35g em 1 litro de água e utilizar como água sanitária (água de lavadeira com 2,1%
de cloro livre). Grandes quantidades, diluir com água e enviar para tratamento e neutralização do cloro
com um redutor (p.e. bissulfito de sódio).
Embalagens
Lavar todas as embalagens usadas antes de descartar
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Numero UN: 2465
Nome Apropriado para Embarque: ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO ou SAIS de ACIDO
Classe de Risco: 5.1
Numero de Risco: 50
Grupo de Embalagem: II
15. INFORMAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO
Produto sujeito às normas da Vigilância Sanitária e registrado na ANVISA
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA sob nº3.3519.0009.001-4
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA sob nº3.3519.0009.002-2
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em caso de emergência, ligue para: CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX)
no telefone 0800-0148110.
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