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2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

 
 

Nome comercial: Politio Plus. 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Uso industrial, tratamento de efluentes. 
Nome da empresa: Avanti Química. 

Endereço: Rua Antonio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 

Telefone da empresa: 19-32782458 

Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  

                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 

E-mail: contato@avantiquimica.net 

 

 
Classificação de perigo do produto químico: (identificação do perigo/categoria) Não classificado como 

perigoso. 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, 

ONU. 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não há. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

 

Elementos do Rotulo Dados 

Identificação do produto e telefone de 

emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Politio Plus. 

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência 
SA) 

0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
19 3278-2458 (Avanti Química) 

Composição Química Polímero de acrilamida 
Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 

Pictogramas de Perigo Não há. 

Palavra de Advertência Não há. 

Frase de Perigo Não há. 

Frases de Precaução Não há. 

Armazenamento Não há. 

Disposição Não há. 

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 
produto pode ser obtida por meio de: contato@avantiquimica.net 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Mistura 

 

Nº. CAS: Não há. Número de ONU: Não classificado. 

 

Nome químico ou técnico: Polímero De Poliacrilamida 

Sinônimo: Polímero aniônico; Flonex 9076 SI. 

Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 

 

 
Inalação: Remover a pessoa para um ambiente ventilado. Sem perigo que necessitem medidas de 

primeiros socorros especiais. 

Contato com a pele: Lavar com sabão e muita água. Procure assistência médica caso a irritação 

desenvolva ou persista. 

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água corrente durante 15 minutos, levantando 

as pálpebras para permitir a máxima remoção do produto. Em caso de irritação ocular persistente, 

consulte um médico. 

Ingestão: Enxaguar a boca com água. Não provocar vômitos. Sem perigos que necessitem e medidas de 

primeiros socorros. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Não há. 

Notas para o médico: Nenhuma razoavelmente previsível. 

Outras informações: Soluções aquosas ou pó quando se molham tornam as superfícies extremamente 

escorregadias. 
 

 

Meios de extinção 

Apropriados: Água. Pulverização de água. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Pó seco. Soluções 

aquosas ou pó quando se molham tornam as superfícies extremamente escorregadias. 

Não recomendados: Não há. 

Perigos específicos da substância ou mistura: Pode produzir decomposição térmica: óxido de azoto 
 

(Nox), óxidos de carbono (Cox) o cianeto de hidrogênio (ácido cianidríco) pode ser produzido, no 

caso de combustão em uma atmosfera deficiente em oxigênio. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração individual. 
 

 

Precauções pessoais 

Envolvidos, que não fazem parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. 

Impeça fagulhas ou chamas. A ureia apresenta risco de decomposição quando exposta ao calor ou chama. 

Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 

adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. 

Envolvidos, que fazem parte dos serviços de emergência: Sapatos fechados, vestimenta de segurança 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

para proteção de todo o corpo. Protetor ocular e máscara de proteção. 

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos de água. Colete o produto 

derramado, adsorva-o o produto remanescente com material inerte, coloque o material em recipientes 

apropriados para destinação final adequada. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Colete o material em recipientes apropriados para 

destinação final adequada. 

 

 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio 

Precauções para manuseio seguro: Soluções aquosas ou pós quando se molham tornam as superfícies 

extremamente escorregadias. Usar equipamento de proteção individual. 

Medidas de higiene: Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 

contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. 

Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresentasse perigo de incêndio ou 

explosão. 

Condições adequadas: Armazene em local ventilado e protegido do calor. 

Embalagem recomendada: Ligas de aço, materiais plásticos, recipientes de metal revestidos com 

plástico. 

Inapropriados: Cobre, ligas contendo cobre, aço revestido de zinco e demais ligas não ferrosas. 
 

Parâmetros de controle 

Limites de exposição ocupacionais: Não conhecido. 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas para controle de engenharia: Em caso de poeira, usar exaustores. Ventilação natural é adequada 

na ausência de poeiras. 

Medida de proteção pessoal ou EPI’s apropriados 
Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com anteparos laterais.  
Proteção da pele e do corpo: Luvas de PVC ou de outro material plástico; Roupa de proteção para os 
braços, pernas e corpo. 
Proteção respiratória: Nenhum equipamento individual de proteção respiratória é normalmente 

necessário. Recomendam-se máscaras de segurança contra poeiras em locais com concentração de pó 

superior a 10 mg/m3. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 

Aspecto: Sólido granulado branco. 

Odor e limite de odor: Inodoro. 

pH: Não disponível. 

Ponto de fusão: > 150°C 

Ponto de ebulição: Não disponível. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ponto de fulgor: Não aplicável. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Dados não disponíveis. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 
Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade do vapor: Não disponível. 

Densidade: 0.6 - 0.9 

Solubilidade: Solúvel em Água. 

Coeficiente de participação-n-octanol/água: Não disponível. 
Temperatura de auto-ignição: Não se auto inflama (com base na estrutura química). 

Temperatura de decomposição: > 150°C 

Viscosidade: Não disponível. 

Outras informações: Não disponível. 
 

 
Estabilidade química: Estável sob condições normais de temperatura e pressão. 

Reatividade: Estável sob condições normais de temperatura e pressão. 

Reações perigosas: Não disponível 

Condições a serem evitadas: Não conhecidas. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Agentes oxidantes. 

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição térmica pode produzir óxidos de nitrogênio 

(NOx) eóxidos de carbono (COx) e outros gases irritantes. 
 
 

 
 

Toxicidade aguda: Oral: LD50/oral/taxa > 5.000mg/Kg 

Corrosão/Irritação da pele: Não irritante. 

Lesões oculares graves/Irritação ocular: Não irritante. 

Sensibilidade respiratória ou á pele: Não Classificado 

Mutagenicidade em células germinativas: O produto não é considerado como mutagênico. 

Carcinogenicidade: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% é 

identificado como carcinogêneo, possível ou confirmado pelo IARC. 

Toxidade á reprodução: Não foi observada nenhuma alteração da fertilidade. Não foi observado 

nenhum efeito teratogênico ou embriotóxico 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição única: Não Classificado 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição repetida: Não Classificado 

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 

Efeitos ambientais 
Ecotoxicidade: Toxicidade em peixes: CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (estático) sob 
condições estáticas na presença de 10mg/L de ácido húmico 

Invertebrados aquáticos: CL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

15. REGULAMENTAÇÕES 

16. OUTRAS INFORMAÇOES 

Persistência/ Degradabilidade: Não prontamente biodegradável 

Potencial bioacumulativo: Avaliação do potencial de bioacumulação: Com base nas suas propriedades 

estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é esperado o acúmulo em organismos. 

Mobilidade do solo: Dados não avaliados. 

Outros efeitos adversos: Sem informações adicionais. 

 

Métodos recomendados para destinação final 

Produto: Descarte em conformidade com a regulamentação local e nacional. 
Restos de produtos: Podem ser depositados em aterro ou incinerados, quando em conformidade com a 

regulamentação local. 

Embalagem utilizada: Lavar os recipientes vazios com água e usar essa água de lavagem para preparar 

a solução de trabalho. Se a reciclagem não fôr praticável, eliminar de acordo com os regulamentos 

locais. Pode ser enviado para aterro controlado ou incinerado de acordo com a regulamentação local. 

 

 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre: Não classificado. 

Aéreo: Não classificado. 

Hidroviário: Não classificado. 

Número de ONU: Não classificado. 

Nome apropriado para embarque: Não informado. 

Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: Não classificado. 

Nº de risco: Não classificado. 

Grupo de embalagem: Não classificado. 

 

 
Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança 

e meio ambiente 

Não conhecidas. 
 

 

Não há. 

 
As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações 

técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste 

documento é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário 

determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias. 

 
Legenda: 
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ONU – Organização das Nações Unidas 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PVC – Policloreto de Vinila 

CAS – Chemical Abstracts Service 


	Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não há.
	Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Não há.
	Meios de extinção
	Precauções pessoais
	Medidas técnicas apropriadas para o manuseio
	Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
	Parâmetros de controle
	Medida de proteção pessoal ou EPI’s apropriados
	Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável.
	Temperatura de decomposição: > 150 C
	Efeitos ambientais
	Métodos recomendados para destinação final
	Regulamentações nacionais e internacionais
	Terrestre: Não classificado.
	Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente

