
Ficha de Informações de Segurança
de Produtos Químicos - FISPQ
De acordo com a NBR 14725:2001

Data da emissão: 08.08.2006
Edição substituta de 20.01.2004

1. Identificação do produto e da empresa

Identificação da substância/preparação

No. de catálogo: 101359

Nome do produto: Indicador misto 4,5 Segundo Mortimer

Uso da substância/preparação

Reagente para análise

Empresa/identificação da empresa

Empresa: Merck S/A * Brasil * Rua Torre Eifell, 100 *
Pq. Rincão * Cotia * SP * tel.: ++551146165431

No.Telefone de Emergência: São Paulo * tel.: 0800 7277292 * fax: ++551146140109
Rio de Janeiro * tel.: ++552124442000 * fax: ++552124442001

2. Composição e informações sobre os ingredientes

Solução corante aquoso-etanólica.

3. Identificação dos perigos

Facilmente inflamável.

4. Primeiros socorros

Após inalação: Exposição ao ar fresco. 
Após  contacto  com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada. 
Após  contacto  com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta. Consultar
um oftalmologistase necessário 
Depois  de  engolir:  Beber  muita  água.  Consultar  um  médico, caso o sinistrado esteja
indisposto.
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5. Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção:
CO2, espuma, pó.

Riscos especiais:
Combustível. Vapores mais pesados do que o ar.
A  formação de misturas explosivas com o ar é possível já a temperaturas normais. Há que ter
precaução com a ignição de retrocesso.

Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos.

Equipamento especial de protecção para o combate ao incêndio:
Permanência  na  área de perigo com uma máscara de oxigénio independente do ar ambiente.

Outras informações:
Arrefecer o recipiente com água de pulverização a uma distância segura. Evitar  a  infiltração da
água de extinção nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Medidas de protecção para os pessoas: 
Evitar o contacto com a substância. Não inalar os vapores/aerossóis. Garantir a ventilação com ar
fresco em recintos fechados. 
 
Medidas de protecção do meio ambiente: 
Não permita que entre no sistema de esgotos; perigo de explosão 
 
Procedimentos de limpeza / absorção: 
Absorver  com  aborvente  de  líquidos, p.ex., Chemizorb. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar
a área afectada.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Indicações sobre protecção contra incêndios ou explosões:
Manter afastado de fontes de ignição. Tomar medidas contra cargas electrostáticas.

Armazenagem:

Conservar  herméticamente  fechado, em local bem ventilado e afastado de fontes de ignição e de
calor. Temperatura de armazenamento: sem limitações.

8. Controlo de exposição e proteção individual

Equipamento de proteção individual:

As  características  dos  meios  de  protecção para o corpo devem ser seleccionadas   em   função da 
concentração  e  da  quantidade  das substâncias tóxicas  de  acordo  com  as condições específicas
do local  de  trabalho. A resistência dos meios de protecção aos agentes químicos deve ser
esclarecida junto dos fornecedores.

Protecção respiratória: necessário em caso de formação de vapores/aerossóis.

Protecção dos olhos: necessário
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Protecção das mãos: Em contacto total:
Material da  luva : butilo
Espessura da camada:  0.7 mm
Tempo de ruptura: > 480 Min.

Em contacto com líquido derramado:
Material da  luva : nitrilo
Espessura da camada:  0.40 mm
Tempo de ruptura: > 120 Min.

As luvas de protecção a usar têm que obedecer às especificações da
directiva EC 89/686/EEC e do padrão resultante  EN374, por exemplo  KCL
898 Butoject (contacto total), 730 Camatril -Velours (contacto com
salpicos). As ruturas acima descritas foram determinadas pelo KCL em
testes de laboratório seg. a EN374 com amostras dos tipos de luvas
recomendados.
Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de
dados de segurança por nós fornecida bem como para a aplicação
especificada.Quando houver dissolução ou mistura com outras substâncias
e sob as devidas condições houver desvios aos descritos na EN374 por
favor contactar o fornecedor de luvas com marcação CE (ex: KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Outro equipamento de
protecção:

Roupa protectora contra chamas. 
Roupa protectora anti-estática.

Higiene industrial:
Mudar  a  roupa  contaminada. Recomenda-se profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar
as mãos.

9. Propriedades físico-químicas

Forma: líquido

Côr: castanho avermelhado

Odor: a etanol

Valor de pH (20 ˚C) ~ 4.8

Ponto de fusão não disponível

Ponto de ebulição não disponível

Temperatura de ignição não disponível

Ponto de inflamação 9 ˚C

Limites de explosão inferior não disponível

superior não disponível

Densidade (20 ˚C) 0.93 g/cm3

Solubilidade em
água (20 ˚C) solúvel

As Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão igualmente disponíveis em www.wtw.com Página 3 de 5



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ
De acordo com a NBR 14725:2001

No. de catálogo: 101359
Nome do produto: Indicador misto 4,5 Segundo Mortimer

10. Estabilidade e reactividade

Condições a serem evitadas

Aquecimento.

Substâncias a serem evitadas

Perigo de explosão am presença de: / Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis
com: metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, óxidos alcalinos, oxidantes fortes, compostos
halogénio-halogénio, CrO3, cloreto de cromilo, óxido de etileno, flúor, percloratos, permanganato de
potássio / ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido permangânico, óxidos de fósforo, ácido nítrico,
dióxido de azoto, hexafluoreto de urânio, peróxido de hidrogénio.

Produtos de decomposição perigosa
não existem indicações

Outras informações

materiais inapropriados: diversos materiais plásticos, borracha;
Susceptível de formar misturas explosivas com o ar no estado de vapor/gás.

11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda

Não estão disponíveis dados quantitativos relativamente à toxicidade do produto.

Outras informações toxicológicas

Propriedade que devemos prever com base nos componentes da preparação: 
Após a inalação de vapores: ligeira irritação das mucosas. Perigo de absorção. 
Após contacto com la pele: Depois de longa exposição ao produto: dermatite. 
Depois do contacto com os olhos: Ligeira irritação. 
Depois de engolir de grandes quantidades: náuseas e vómitos. Efeitos sistémicos: euforia. 
Depois da absorção de grandes quantidades: vertigens, embriagado, narcose, paralisia respiratória.

Informação adicional

Não se podem excluir outras propriedades perigosas. 
O produto deve ser manipulado com as precauções habituais dos produtos químicos.

12. Informação ecológica

Efeitos ecotóxicos: 
Não estão disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste produto. 
 
Dados ecológicos adicionais: 
Não permita a entrada em águas, águas residuais ou solos!

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento e disposição:

No tratamento e disposição do produto, de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a
legislação nos âmbitos municipal, estadual e federal.
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14. Informações sobre transporte

Transporte terrestre ADR, RID
UN 1170 ETHANOL, 3, II

Transporte fluvial ADN, ADNR não testado

Transporte por via marítima IMDG-Code
UN 1170 ETHANOL, 3, II
Ems F-E S-D

Transporte por via aérea CAO, PAX
UN 1170 ETHANOL, 3, II

As  informações relativas ao transporte mencionam-se de acordo com a  regulamentação  internacional 
e no formato aplicável na Alemanha. Não estão consideradas possíveis diferenças a nível nacional.

15. Regulamentações

Etiquetas de acordo com as Directivas da CE

Símbolo: F Facilmente inflamável

Frases R: 11 Facilmente inflamável.

Frases S: 7-16 Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado de
qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

16. Outras informações

Motivo para alteração

Capítulo 11: informação toxicologia. 
Capítulo 12: informação ecológica.

Revisão geral.

O não cumprimento das informações acima, isenta a Merck de responsabilidade pelo uso indevido do
produto.

As  indicações  baseiam-se no nível actual dos nossos conhecimentos e servem  para  a
caracterização do produto no que se refere às medidas de segurança a  tomar.  Estas
indicações não implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito.
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