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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: CRIS pH– (Redutor de pH e Alcalinidade)

Site: www.crisagua.ind.br     E–mail: vendas@crisagua.ind.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Nome Químico: Acido Clorídrico 
Ingrediente Ativo: Solução Acida de Cloreto (Acido Clorídrico)

Efeitos do produto a saúde humana
Causará queimaduras 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, anídricos acéticos, 
aminas, ácidos sulfúricos e perclóricos. Reação com cianetos, sulfetos e formaldeídos produzirá cianeto de 
hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, dióxido de enxofre e clorometiletes respectivamente. 
Efeitos Ambientais
Nunca reutilize embalagens. Nocivo para a vida aquática. 

3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Aplicação: Ajustador de pH 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           Tel. de Emergência:  (C.C.I.) 0800771 3733

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação
Remover a vítima para o ar fresco. Se houver di�culdade respiratória dar oxigênio. Chamar o médico. 
Contato com a Pele
Lavar com água em abundância e após, lavar com água e sabão. Remover 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 ao vomito. Não administrar nada pela boca 
a pacientes inconscientes. Chamar o médico. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTOS

Preocupações Pessoais
Remoção de Fontes de Ignição

Resfriar recipientes. 
Limpeza de Derramamento

Recuperação
Pode ser utilizado como neutralizador de resíduos básicos ou alcalinos 

Neutralização 
Reter o líquido em dique e cobrir o resíduo com cal ou soda. 

Disposição 
Recolher o resíduo em recipientes resistentes a materiais corrosivos e encaminhar a empresas licenciadas 
para tratamento e disposição correta. 

Meios de Extinção
Esta solução não queima. Resfriar com água os recipientes envolvidos no incêndio. 
Proteção dos Bombeiros
Usar equipamento de proteção respiratória com suprimento de ar. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Recomendações para manuseio seguro
Manter o produto na embalagem original. Material corrosivo, evitar contato com metais. 

Requisitos locais e Recipientes para armazenamento
Estocar em recipientes fechados e em local ventilado

Outras informações sobre condições de armazenamento
Não misturar com outras substâncias químicas, principalmente a base de cloro. 

Condições a serem evitadas
Estocar longe de fontes de calor, oxidantes fortes, bases fortes, anídricos acéticos, aminas, ácidos sulfúricos 
e perclóricos.

Sinalização
Corrosivo
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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 

Equipamento de proteção individual (EPI):
Proteção respiratória
Proteção respiratória com cartucho para gases ácidos 

Proteção da pele e do corpo
Roupas e botas impermeáveis 

Proteção dos olhos
Óculos de segurança para produtos químicos 

Medidas gerais de proteção de higiene
Higienizar todos os EPI’s após a sua utilização.

9. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICO

Estado Físico: Liquido

Cor: Amarelado

Odor: Característico

pH: <1,0 

Ponto de fulgor: não combustível

Solubilidade em Água: Total em água



FISPQ
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

crisaguadobrasilwww.crisagua.ind.br
vendas@crisagua.ind.br

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxidade aguda
Lesão nos olhos e na pele.

Efeitos Locais
Irritação 

Instabilidade: Contato com metais gera Hidrogênio. 

Reações Perigosas
Reação perigosa com bases fortes, oxidantes fortes, anídricos acéticos, aminas, ácidos sulfúricos e 
perclóricos, cianetos, sulfetos e formaldeídos produzirá cianeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, 
dióxido de enxofre e clorometiletes respectivamente. 

Produtos perigosos da Decomposição
Cianeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, dióxido de enxofre e clorometiletes respectivamente. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

Mobilidade
Não disponível 

Persistência/Degrabilidade
Não disponível 

Bioacumulação
Não disponível 

Comportamento Esperado
Não disponível 

Impacto Ambiental
Não disponível 

Ecotoxidade
Não disponível 
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13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE DESCARTE E TRATAMENTO

Produto
Reter o líquido em recipientes resistentes a materiais corrosivos.

Resíduos
Pode ser usado como neutralizador de resíduos básicos ou alcalinos

Embalagens
Deve ser lavada e descartada como resíduo reciclável

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Vide lesgilação local

15. INFORMAÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As informações contidas neste manual de segurança devem ser fornecidas a todos que irão transportar, 
utilizar, armazenar e manusear ou que serão exposto a este produto.  

Produto isento de controle pela Port. 1.274/2003 da Polícia Federal. 
Nome Químico: Ácido Clorídrico
N° CAS: 7647-01-0
Concentração: 8%
Fórmula Molecular: HCI 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.978532/2016-71

www.crisagua.ind.brwww.crisagua.ind.br

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As informações contidas neste manual de segurança devem ser fornecidas a todos que irão transportar, 
utilizar, armazenar e manusear ou que serão exposto a este produto.  


