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• Nome do produto - Código interno: 
CLEAN MESH PASTE – TIRA FANTASMA – HR.001 
 
• Distribuidor por: 

 
Mega Global Comércio, Importação e Exportação Ltda. 
Endereço: Rua Laércio Nazareno, 260 – Jardim Ottawa – Guarulhos/ SP CEP: 07230-620 CNPJ: 
11.440.767/0001-58 Inscrição Estadual: 336.915.660.116 
Tel: (11) 2171 8000 / Fax: (11) 2171 8030 

 
 
2. Identificação de perigos 
 
O preparado (produto) não é classificada como perigosa nos termos das disposições a que se referem as 
directrizes 67/548/CEE e 199/45/CE e modificações e adaptações seguintes. A mistura, contudo, 
contendo substâncias perigosas em concentrações que têm que ser declaradas na secção n.3, exigem 
uma ficha de dados de segurança com informações adequadas em conformidade com o Regulamento 
(CE) 1907/2006 e modificações seguintes. 
 
3. Composição e informações sobre os ingredientes 
 
Contém: Denominação      Concentração % (C)                         Classificação  
Acido periódico  2 <= C < 2,5  R 8  
CAS No 10450-60-9  C  R34  
CE No 233-937-0  
 
O texto completo das frases de risco (R) é indicado na secção 16 da ficha. 
 
4. Medidas de primeiros-socorros 
 
Olhos: lavar imediatamente e com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Consultar 
imediatamente o médico.  
Pele: lavar-se imediatamente e com bastante água. Tirar as roupas contaminadas. Se a irritação 
persistir, consultar o médico. Lavar o vestuário contaminado antes de utilizá-lo.  
Inalação: consultar imediatamente o médico.  
Provocar o vômito só sobre indicação do médico. Não administrar nada por via oral se o sujeito estiver 
inconsciente e se não autorizados pelo médico. 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Em caso de incêndio, arrefecer imediatamente os contentores para evitar o perigo de explosões e o 
desenvolvimento de gases perigosos para a saúde e a segurança. Vestir, porém, o equipamento completo 
para proteção contra incêndio.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
Em caso de incêndio arrefecer imediatamente os contentores para evitar o perigo de explosões 
(decomposição do produto, sobre pressões) e o desenvolvimento de substâncias potencialmente 
perigosas para a saúde. Vestir sempre o equipamento completo de proteção contra incêndio.  
 
MEIOS DE EXTINÇÃO IDÓNEOS  

1. Identificação do produto e da empresa 
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Os meios de extinção são anidrido carbônico e pó químico. Para as perdas e derrames do produto que 
não foram incendiados, a água nebulizada pode ser utilizada para dispersar os vapores inflamáveis e 
proteger as pessoas ocupadas a parar a perda.  
 
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO IDÓNEOS  
Não usar a água.  
 
PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO  
Evitar respirar os produtos de combustão (óxidos de carbono, produtos de pirólise tóxicos, etc.).  
 
EQUIPAMENTO  
Capacete de proteção com pala, vestuário ignífugo (casaco e calças ignífugas com faixa em volta dos 
braços, das pernas e da cinta), luvas para intervenção (contra incêndio, anti-corte e dielétricos) auto 
respirador (auto protetor).  
 
Acido periódico: Manter afastado de materiais combustíveis. Em caso de incêndio pode formar gases e 
vapores perigosos. Pode-se desenvolver em caso de incêndio: iodeto de hidrogênio. 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 
PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS  
 
Eliminar qualquer fonte de ignição (cigarros, chamas, faíscas, etc.) da área em que se verificou a perda. 
Em caso de produto sólido, evitar a formação de pós, vaporizando o produto com água se não houver 
contra-indicações. Em caso de pós dispersos no ar ou vapores, adotar uma proteção respiratória. 
 
Bloquear a perda se não houver perigo. Não manusear os contentores danificados ou o produto 
derramado sem antes ter colocado o equipamento de proteção apropriado.  
Afastar as pessoas não equipadas. Para informações relativas aos riscos para o ambiente e a saúde, à 
proteção das vias respiratórias, à ventilação e aos meios individuais de proteção, remeter-se às outras 
secções desta ficha.  
 
PRECAUÇÕES AMBIENTAIS  
Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas águas superficiais, nos lençóis freáticos e nas áreas 
limítrofes.  
 
MÉTODOS DE LIMPEZA  
 
Em caso de produto líquido aspirá-lo em recipiente idóneo (em material não incompatível com o produto) 
e absorver o produto derramado com material absorvente inerte (areia, vermiculite, terra de 
diatomáceas, Kieselguhr, etc.). Recolher a maior parte do material resultante com equipamento anti-
faísca e depositá-lo em contentores para ser eliminado. Em caso de produto sólido, recolher com meios 
mecânicos anti-faísca o produto derramado e introduzi-lo em contentores de plástico. Eliminar o produto 
residual com jactos de água se não houver contra-indicações. Proceder a uma ventilação suficiente do 
local afetado pelo derrame. A eliminação do material contaminado tem de ser efetuada de acordo com as 
disposições do ponto 13. 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
Conservar em lugar fresco e bem arejado; manter fechado o recipiente quando não for utilizado; não 
fumar durante o manuseamento; conservar longe do calor, das chamas livres, das faíscas e de outras 
fontes de ignição. 
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8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relação 
aos equipamentos de proteção pessoais, assegurar uma boa ventilação no lugar de trabalho através de 
uma aspiração eficaz local ou com a eliminação do ar viciado.  
 
PROTEÇÃO DAS MÃOS  
Proteger as mãos com luvas de trabalho de categoria I (ref. Diretriz 89/686/CEE e norma EN 374) tais 
como em látex, PVC ou equivalentes. Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho é preciso 
ter em conta: degradação, tempo de ruptura e permeação. No caso de preparações a resistências das 
luvas de trabalho tem de ser verificada antes do uso, por não ser previsível. As luvas têm um tempo de 
desgaste que depende da duração da exposição.  
 
PROTEÇÃO DA PELE  
Usar vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de 
categoria I (ref. Diretriz 89/686/CEE e norma EN 344). Lavar-se com água e sabão depois de ter 
removido o vestuário de proteção.  
 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  
Em caso de ultrapassagem do valor de limite de uma ou mais das substâncias presentes no produto, 
referido à exposição diária no ambiente de trabalho ou a uma fração estabelecida pelo serviço de 
prevenção e proteção empresarial, usar uma máscara com filtro do tipo B ou do tipo universal, cuja 
classe (1, 2 ou 3) terá de ser escolhida em relação à concentração limite de uso (ref. norma EN 141). 
 
O uso de meios de proteção das vias respiratórias, como máscaras com cartucho para vapores orgânicos 
e para pós/nevoeiro, é necessário na falta de medidas técnicas para limitar a exposição do trabalhador. A 
proteção oferecida pelas máscaras é, seja como for, limitada.  
No caso em que a substância considerada seja sem cheiro ou o seu limiar olfativo seja superior ao 
respectivo limite de exposição e em caso de emergência, ou seja quando os níveis de exposição são 
desconhecidos ou a concentração de oxigênio no ambiente de trabalho seja inferior a 17% em volume, 
usar um auto respirador de ar comprimido de circuito aberto (ref. norma EN 137) ou um respirador de 
tomada de ar exterior para o uso com máscara interna, semi-máscara ou bocal (ref. norma EN 138).  
 
PROTEÇÃO DOS OLHOS  
Aconselha-se usar óculos de proteção herméticos (ref. norma EN 166). 
 
9. Propriedades físicas e químicas 
 
Cor  incolor  
Cheiro  inodoro  
Estado Físico  líquido  
Solubilidade  solúvel em água  
Viscosidade  não disponível  
Densidade Vapores  <1  
Velocidade de evaporacãõ  N.A.  
Propriedades comburentes  não disponível  
Coeficiente de reparticãõ: n/otanol/água:  N.A.  
pH  2,5  
Ponto de ebulição  >100C  
Ponto de inflamabilidade  não disponível  
Propriedades explosivas  não disponível  
Tensão de vapor  28mmHg  
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Peso específico  1,013Kg/l  
Resíduo Seco:  1,90 %  
COV (Directiva 1999/13/CE) :  0  
COV (carbono volátil) :  0  
 
 
 
10. Estabilidade e reatividade 
 
O produto pode decompor-se e/ou reagir violentamente.  

Condições a evitar: Calor 

Substâncias a serem evitadas: sulfóxidos, substâncias orgânicas inflamáveis, não-metais, substâncias 
oxidáveis 

                                                                                                                                        
11. Informações toxicológicas 
 
Não se conhecem episódios de danos na saúde devidos à exposição ao produto. 
 
Seja como for, recomenda-se atuar respeitando as regras de boa higiene industrial. A preparação pode, 
em pessoas especialmente sensíveis, provocar leves efeitos sobre a saúde por exposição por inalação 
e/ou absorção cutânea e/ou contacto com os olhos e/ou ingestão. 
 
Ácido periódico: 
Depois da inalação: Irritação das mucosas, tosse e dificuldade em respirar 
Após contacto com a pele e os olhos: queimaduras 
Após ingestão: queimaduras na boca, trato digestivo e na gastro-intestinal 
Sintomas possíveis: asma, bronquite, erupções 
 
O produto deve ser manuseado com o cuidado habitual quando se trata de produtos químicos 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Utilizar segundo as boas práticas de trabalho, evitando dispersar o produto no ambiente. Avisar as 
autoridades competentes se o produto tiver atingido cursos de água ou esgotos ou se tiver contaminado 
o solo ou a vegetação. 
 
Ácido periódico: 
Utilização de acordo com as boas práticas de trabalho, evitando o descarte no meio ambiente 
Não permita a entrada de água potável, águas residuais ou solos. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Reutilizar se possível. Os resíduos do produto são considerados resíduos especiais não perigosos.  
A eliminação tem de ser confiada a uma sociedade autorizada à gestão dos resíduos, segundo as normas 
nacionais e eventualmente locais.  
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EMBALAGENS CONTAMINADAS  
As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as 
normas nacionais da gestão de resíduos. 
 
14. Informações sobre transporte 
 
A matéria não é de considerarem-se perigosas nos temos das disposições vigentes em matéria de 
transporte de mercadorias perigosas sobre estrada (A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) 
e por avião (IATA). 
 
15. Regulamentações 
 
Símbolos de perigo: Nenhum  
Frases de risco (R): Nenhuma  
Frases de segurança (S): Nenhuma 
 
Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.  
Colocação de etiquetas de perigo nos termos das diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e modificações 
seguintes. 
 
16. Outras informações 
 
Texto das frases de risco (R) 
citadas na secção 3 da ficha: R 8  

FAVORECE A INFLAMAÇÃO DE 
MATÉRIAS COMBUSTÍVEIS.  

R34  PROVOCA QUEIMADURAS.  
 

 
 
 
 
 
 


