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1. Identificação do Produto e da Empresa

Produto:

Desinfetante de Uso Geral Scarlim (1)
(1) – Desinfetante Scarlim, por ser classificado como de USO GERAL é um produto
indicado para
uso doméstico, em ambientes públicos ou privados. Apresenta eficácia quanto a Samonella
choleraesuis, Staphylococcus aureus e Vibrio Cholerae quando utilizado puro, diretamente
sobre as superfícies, deixando agir por, no mínimo, 10 minutos.
Versão:
Floral, Lavanda, Eucalipto, Flores de Lavanda, Rosa e Jasmim
Apresentação:
2Le5L
Empresa:
Scarlat Industrial Ltda.
Rua José Sanches Marin, 680
CEP: 08616-770 – Vila Colorado – Suzano – SP
Fone: (0xx11) 2094-9366
Contato com Consumidor: 0800 727 2297.
e-mail: sac@gtexbrasil.com.br
Telefone de emergência:
CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-0148110.

2. Identificação de Perigos

Perigos mais importantes:
O produto não pode ser ingerido. Evitar a inalação, aspiração e o contato do produto com
os olhos e com a pele.
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Efeitos do produto:
•

Efeitos adversos à saúde humana: Pode ser fatal se ingerido. Produto irritante para os
olhos.

•

Perigos específicos: O Desinfetante Scarlim é um produto destinado para uso doméstico
e não apresenta riscos à saúde humana quando utilizado corretamente, conforme
instruções contidas no rótulo da embalagem do produto.

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes
Tipo de produto:
Preparado – Desinfetante de Uso Geral
Natureza Química:
Catiônico
Composição:
Ativo, Tensoativo Não Iônico, Conservante, Opacificante, Sequestrante, Corante, Fragrância e
Veículo.
Componente Ativo:
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 80%
Ingredientes que contribuam para o perigo:
Nome Químico ou Genérico

No CAS

Faixa

de

Concentração
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio

61789-71-7

0 – 0,5

4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalação:
Remover a pessoa para local arejado e chamar um médico.
Contato com a pele:
Lavar as partes afetadas com água em abundância. Se os sintomas persistirem procure um
médico.
Contato com os olhos:
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Lavar os olhos com água corrente por 15 minutos. Se os sintomas persistirem procure um
médico.
Ingestão:
Não provocar vômitos. Procurar socorro médico ou o Centro Toxicológico mais próximo,
levando a embalagem com o rótulo do produto.
CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica – 0800 – 0148110.

5. Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção apropriados:
O produto não é inflamável, mas pode ocorrer a queima ou decomposição do mesmo no
caso de ser envolvido por chamas de outros produtos, para esta situação, utilizar
equipamento de combate a incêndio apropriado ao evento.
Proteção de bombeiros:
Conjunto de combate a incêndio apropriado ao evento.

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções Pessoais:
•

Remoção de fontes de ignição: Não apresenta riscos, o produto não é inflamável.

•

Controle de poeira: Não há formação de poeira ou pó.

•

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: No caso de um
acidente de grandes proporções, utilizar os Equipamentos de Proteção Individual
adequados, a saber: óculos de segurança contra respingos, luvas de látex natural e botas
de borracha.

Precauções ao meio ambiente:
Para derramamento ou vazamento em grandes proporções: isolar, sinalizar a área e
estancar vazamentos.
Métodos para limpeza:
Lavar o local com água em abundância.
Prevenção de perigos secundários:
Não reutilizar as embalagens vazias.
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7. Manuseio e Armazenamento

Manuseio:
•
Medidas técnicas apropriadas:
Prevenção da exposição do trabalhador: Em grandes exposições, evitar a inalação,
aspiração e o contato do produto com os olhos e com a pele.
Precauções para o manuseio seguro: Manusear o produto em local ventilado.
Manuseio seguro:. Ao manusear o produto não comer, beber ou fumar nas áreas de
manuseio.
Evitar a inalação, aspiração e o contato do produto com os olhos e com a pele. Lavar bem
as mãos, após usar o produto. Lavar bem os utensílios utilizados no manuseio do produto.
Armazenamento:
•
Medidas técnicas apropriadas: Manter a embalagem bem fechada. A embalagem
do produto deve ser adequadamente armazenada, em áreas seguras de forma a prevenir
danos ou deterioração, sempre em local fresco e ao abrigo da luz. Os lotes devem ser
identificados e dispostos de forma a favorecer a sua utilização em ordem cronológica de
chegada. Deve-se manter sempre o empilhamento máximo conforme indicado nas
embalagens. As áreas devem ter capacidade suficiente para possibilitar o estoque
ordenado dos produtos.
•
Condições de armazenamento:
Adequadas: As instalações devem ser equipadas de forma a permitir a máxima proteção
contra intempéries, entrada de insetos e outros animais.
Produtos e materiais incompatíveis: Produtos à base de tensoativo não iônico –
Detergentes em geral, alimentos e produtos de higiene pessoal.
•
Materiais seguros para embalagem:
Adequadas: Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens
vazias para outros fins.
8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Equipamento de Proteção Individual:
• Proteção das mãos: Usar luvas de Látex.
• Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança contra respingos.
• Proteção da pele e do corpo: Usar botas de borracha.
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O uso dos EPI´s citados acima, somente será necessário quando houver a possibilidade de
uma exposição prolongada ou muito grande ao produto.
O Desinfetante de Uso Geral Scarlim é um produto destinado para uso doméstico, e não
apresenta riscos à saúde humana quando utilizado corretamente, conforme as instruções
contidas no rótulo da embalagem do produto.
9. Propriedades Físico e Químicas
Aspecto visual:

Líquido leitoso (Versões: Eucalipto, Flores de Lavanda e Rosa e
Jasmim)
Líquido transparente (Versões: Floral e Lavanda).

Cor visual:

Branca (Eucalipto), Lilás (Flores de Lavanda), Rosa (Rosa e Jasmim);
Rosa (Floral) e Lilás (Lavanda).

pH do produto a 25o C:

6,00 – 8,00

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças no
estado físico:
• Ponto de ebulição:
> 90o C
• Ponto de fulgor:
Não aplicável, o produto não é inflamável.
• Limites de explosividade superior e inferior:
Não aplicável, o produto não é
inflamável.
• Densidade a 25o C (g/cm3):
0,9900 – 1,0020.
• Solubilidade:
Solúvel em água.
10. Estabilidade e Reatividade
Condições especiais:
• Instabilidade: O produto é estável em condições recomendadas de armazenamento, em
local fresco e ao abrigo da luz.
• Reações perigosas: Não ocorrem reações perigosas.
Condições a evitar:
Exposição excessiva ao calor e luz solar.
Materiais ou substâncias incompatíveis:
Produtos à base de tensoativo aniônico - Detergentes em geral.
Produtos perigosos da decomposição:
Não foram observados produtos perigosos resultantes da decomposição.
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11. Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:
• Toxicidade aguda:
Olhos: Pode causar irritação.
Pele: Não causa danos, se a lavagem da parte afetada for realizada rapidamente.
Ingestão: Pode ser fatal se ingerido.
•

Efeitos locais: O Desinfetante de Uso Geral Scarlim é um produto destinado para uso
doméstico e não apresenta riscos à saúde humana quando utilizado de maneira correta,
conforme as instruções contidas no rótulo da embalagem do produto. Contudo, poderá
ocorrer irritação ou alergia, quando inalado ou absorvido, durante ou após o uso deste
produto, em função única e exclusiva da sensibilidade que alguns usuários possuem de
determinadas matérias-primas que podem estar presentes em sua composição, mas isto
não significa que o produto venha provocar danos irreversíveis ao usuário. Neste caso,
recomendamos ao usuário que lave as partes afetadas com água e sabão em abundância
e se os sintomas persistirem interrompa o uso do produto e procure um médico, levando a
embalagem com o rótulo do produto.

12. Informações Ecológicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
O Desinfetante de Uso Geral Scarlim não apresenta riscos à saúde humana e/ou meio
ambiente quando utilizado corretamente, conforme instruções contidas no rótulo da
embalagem do produto, porém, em caso de incêndio, derramamento ou vazamento do
produto em grandes proporções, a água residual proveniente do controle de fogo e/ou da
diluição do mesmo deverá ser contida e confinada para receber posteriormente tratamento
efluente.
13. Considerações sobre destinação Final
Métodos de tratamento e disposição:
• Produto: Tratamento efluente.
• Restos do produto: Tratamento efluente.
• Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada. Lavar as embalagens com
água corrente, antes de reciclá-las.
14. Informações sobre o Transporte
Regulamentações nacionais e internacionais:
• Terrestres: O produto não é classificado como perigoso segundo as Resoluções Nº 420,
de Fevereiro de 2004, publicada em 31/05/2004 e suas atualizações.
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15. Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:
Segundo a Portaria No 15, de 23 de Agosto de 1988, RDC Nº 14, de 28 de Fevereiro 2007,
Resolução – RDC No 47, de 25 de outubro de 2013 e Resolução RDC No 40, de 05 de Julho de
2008, ambas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devem constar frases relacionadas com
a classe de risco, frases de advertência e frases específicas de primeiros socorros:
“ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO”.
“PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS”.
“NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE”.
“LAVE OS OBJETOS OU UTENSÍLIOS USADOS COMO MEDIDA, ANTES DE REUTILIZÁLOS”.
“MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL”.
“NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS”.
“Não ingerir”.
“Evite a inalação ou aspiração, contato com olhos e contato com a pele”.
“Não misturar com outros produtos”.
“Não utilizar para desinfecção de alimentos”.
“CUIDADOS:”
“Em caso de contato direto com o produto, lavar as partes afetadas com água em abundância”.
“Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 15 minutos”.
“Em ambos os casos se os sintomas persistirem procure um médico”.
“Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame um médico”.
“Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos, procure socorro médico ou o Centro
Toxicológico mais próximo, levando a embalagem com o rótulo do produto”.
16. Outras Informações
Referências bibliográficas:
1 – NBR 14725-4 Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, de
Dezembro de 2014 da ABNT;
2 – FISPQ de fornecedores de matéria-primas;
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3 – Fichas de Emergências de matérias-primas;
4 – Portaria No 15, de 23 de agosto de 1988 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
5 – Resolução RDC Nº 14, de 28 de fevereiro de 2007 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;
6 – Resoluções Nº 420, de Fevereiro de 2004, publicada em 31/05/2004 e suas atualizações
7 – Resolução RDC Nº 35, de 03 de Junho de 2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
8 – Resolução – RDC No 47, de 25 de outubro de 2013 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;

As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos são fornecidas como instrumento de orientação e baseia-se no atual nível de
conhecimento e de experiência do nosso Departamento Técnico.
A Scarlat Industrial Ltda não se responsabiliza por qualquer dano causado pelo
produto em função do uso, armazenamento ou por qualquer outra ação que tenha sido
realizada de maneira inadequada.

