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VERMELHO CATIONICO GRL 250% 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
Nome do produto: VERMELHO CATIONICO GRL 250%  

Código do Produto: K02 

Principais usos recomendados 
para a substância ou mistura 

Uso industrial. 

Nome da Empresa: Golden Technology Ltda. 

Endereço: Avenida Heubach, 1000 – Vista Alegre – Potim – SP.  

Telefone para contato: +55 (12) 3112-6900 

Telefone para emergências: +55 (11) 99454-1744 

Site www.goldentecnologia.com 

E-mail: qualidade@goldentecnologia.com 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS: 
Classificação da substância ou 
mistura: 

Produto não classificado como perigoso conforme a norma ABNT NBR 14725-2 e ISO 11014:2009. 

Elementos de rotulagem do GHS, 
incluindo as frases de precaução: 

- Frases de precaução: 
Prevenção: 

P201 – Obtenha instruções especificas antes da utilização. 
P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções. 
P280 – Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
 

Resposta à emergência: 
P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico. 
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante 
vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
 

Armazenamento: 
Não exigidas. 
 

Disposição: 
P501 – Descarte o conteúdo ou recipiente em aterro industrial. 

Outros perigos que não resultam 
em uma classificação: 

Não aplicável. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES: 
Tipo de produto: Substância. 

Nome químico comum ou nome 
técnico: 

Basic Red 46 

Sinônimo: NA.  

Número de registro CAS: 12221-69-1 

Impurezas que contribuam para o 
perigo:  

Não possui impurezas que contribuam para o perigo. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: 

Medidas de primeiros socorros: 

- Inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  Caso 
sinta indisposição, contate um médico.  
- Contato com a pele: Lavar com água e sabão em abundância por no mínimo 15 minutos. Caso sinta indisposição, contate um 
médico. 
- Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água por no mínimo 20 minutos. No caso de uso de lentes de contato, 
remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso sinta indisposição, contate um médico. 
- Ingestão: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate um médico. 

Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos ou tardios: 

Pessoas sensíveis poderão apresentar certa irritação local após contato prolongado do produto com a pele e/ou mucosas.  

Notas para o médico: Tratamento sintomático. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO: 

Meios de extinção: 
Em caso de incêndio, utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool ou pó químico seco. Não utilizar dióxido de 
carbono.  

Perigos específicos da substância 
ou mistura:  

O produto não é inflamável. Em caso de incêndio, a combustão do produto pode produzir óxidos de carbono, óxidos de 
nitrogênio e óxidos de enxofre. 

Medidas de proteção da equipe de 
combate a incêndio: 

Utilizar equipamento autônomo de respiração com pressão positiva e vestimentas protetoras. Vestimentas usuais de 
combate ao fogo oferecem proteção limitada, elas não são eficazes em casos de contato com o produto. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO: 
Precauções pessoais, 
equipamentos de proteção e 
procedimentos de emergência: 

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. 
- Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize equipamentos de proteção individual como indicado na seção 8. Lavar as 
roupas contaminadas. 

Precauções ao meio ambiente: 
Não direcionar o material espalhado para qualquer sistema de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de 
águas superficiais e mananciais. 

Métodos e materiais para 
contenção e limpeza: 

Aspirar o material e colocá-lo em um recipiente de descarte designado e rotulado. Descarte através de uma firma autorizada 
no controle do lixo. Lavar o local com bastante água e enviar esta água de lavagem para tratamento adequado. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: 
Precauções para manuseio seguro: Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, conforme seção 8. 

Condições para armazenamento 
seguro incluindo qualquer 
incompatibilidade: 

Mantenha longe do calor. Mantenha o recipiente fechado quando não em uso. Armazene à temperatura ambiente 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
Parâmetros de controle:  - Limites de exposição ocupacional: NA. 

Medidas de controles de 
engenharia: 

Utilize conjunto de chuveiro de emergência e de lava olhos. 

Medidas de proteção pessoal: 

- Proteção dos olhos / face: Óculos de segurança. 
- Proteção da pele: Luvas de PVC ou látex. 
- Proteção respiratória: Máscara de proteção contra pós.  
- Perigos térmicos: NA. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS: 
Aspecto: Pó vermelho escuro.  

Odor e limite de odor: Característico. 

pH: NA. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

ND. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

ND. 

Ponto de fulgor: NA. 

Taxa de evaporação: ND. 

Inflamabilidade: NA. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade: 

NA. 

Pressão do vapor: ND. 

Densidade do vapor: ND. 

Densidade:  ND. 

Solubilidade (80 g/l): Solúvel em água a 40oC.  

Coeficiente de partição – n – 
octanol/água: 

ND. 

Temperatura de auto-ignição: NA. 

Temperatura de decomposição: ND. 

Condutividade:  ND. 

Viscosidade: ND. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE: 
Estabilidade Química: Estável em condições normais de uso e armazenagem, conforme seção 7. 

Reatividade: Não polimeriza.   

Possibilidade de reações 
perigosas: No caso de produtos orgânicos pulverulentos, deve-se contar, por vias de regras, com explosão do pó. 

Condições a serem evitadas: 
Por se tratar de um produto altamente higroscópico, o contato com água e umidade deve ser evitado pois o produto pode 
sofrer empedramento.  

Materiais ou substâncias 
incompatíveis: 

Nenhum conhecido. 

Produtos perigosos da 
decomposição: 

Em caso de incêndio, a combustão do produto pode produzir óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: 
Toxicidade aguda: Dados não permitem a classificação. 

Corrosão/irritação da pele: Dados não permitem a classificação. 
Lesões oculares graves/irritação 
ocular: 

Dados não permitem a classificação. 

Sensibilização respiratória ou à 
pele: 

Dados não permitem a classificação. 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Dados não permitem a classificação. 

Carcinogenicidade: Dados não permitem a classificação. 

Toxicidade à reprodução: Dados não permitem a classificação. 
Toxicidade para órgãos – alvo 
específicos – exposição única: 

Dados não permitem a classificação. 

Toxicidade para órgãos – alvo 
específicos – exposição repetida: 

Dados não permitem a classificação. 

Perigo por aspiração: Dados não permitem a classificação. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS: 

Ecotoxicidade: Dados não permitem a classificação. 

Persistência e degradabilidade: ND. 

Potencial bioacumulativo: ND. 

Mobilidade no solo: ND. 

Outros efeitos adversos: Em grandes quantidades contamina solo, ar e água. Causa danos a Flora e Fauna. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL: 

Métodos recomendados para 
destinação final: 

Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual como indicado na seção 8. 
- Produto e restos do produto: Pequenas quantidades podem ser descartadas em aterros comuns e grandes quantidades 
devem ser descartados em aterros industriais.  
- Embalagens usadas: Não utilizar para outros fins. Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente 
próximo às mesmas. Não retirar os rótulos. Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas 
credenciadas. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE: 

Regulamentações nacionais e 
internacionais 

- Terrestre: Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 – Brasil. 
- Hidroviário: IMDG – International Maritime Dangerous Goods.  
- Aéreo: IATA – Dangerous Goods Regulations. 

Terrestre: Não classificado como perigoso para transporte. 

Hidroviário: Não classificado como perigoso para transporte. 

Aéreo: Não classificado como perigoso para transporte. 

 

15.  INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES: 
Regulamentações específicas de 
segurança, saúde e meio ambiente 
para o produto químico: 

Observar as normas legais locais e nacionais. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
As informações aqui oferecidas se baseiam em nosso conhecimento atual. Estas são fornecidas de boa fé e não como especificação do produto. Nenhuma garantia 
expressa ou implícita aqui é assegurada. Os procedimentos recomendados de segurança e higiene industrial são recomendados em caráter geral, no entanto cada 
usuário deverá rever essas recomendações para casos específicos e determinar se estas são apropriadas. A empresa não se responsabiliza por eventuais 
reclamações, perdas, lesões ou danos de terceiros ou perda de rentabilidade direta, indireta ou acidental, mesmo que a empresa tenha sido notificada do perigo. 
Esta informação não compreende as especificações técnicas ou de rendimento do produto, para tal os clientes deverão remeter-se às literaturas técnicas da Golden 
Technology Ltda. 

NFPA 704: 

 

 
 

Grau de 
Perigo 

Risco saúde  Risco inflamabilidade  Risco Instabilidade  

0 

Materiais que, sob condições de 
emergência, que não oferecem 
nenhum perigo além daqueles de 
materiais combustíveis comuns. 

Materiais que não irão queimar durante incêndios típicos, incluindo materiais 
intrinsecamente não combustíveis, tais como concreto, pedra e areia. 

Materiais que são normalmente estáveis, 
mesmo sob condições de incêndio. 

1 
Materiais que, sob condições de 
emergência, podem causar irritação 
significativa. 

Materiais que precisam ser pré-aquecidos antes que a ignição ocorra. Estes 
materiais requerem pré-aquecimento considerável, sob todas as condições de 
temperatura ambiente, antes que a ignição e a combustão ocorram. Estes 
materiais incluem sólidos em suspensão finamente divididos que não requerem 
aquecimento antes da ignição pode ocorrer.  

Materiais que são normalmente estáveis, mas 
que podem tornar-se instáveis a temperaturas e 
pressões elevadas. 

2 

Materiais que, sob condições de 
emergência, podem causar 
incapacidade temporária ou danos 
posteriores. 

Material que precisam ser moderadamente aquecidos ou expostos a 
temperaturas ambientes relativamente elevadas pode ocorrer antes da ignição. 
Sob condições normais, estes materiais não formam misturas perigosas com ar, 
mas sob altas temperaturas ambientes ou que sob aquecimento moderado 
podem libertar vapores em quantidades suficientes para produzirem misturas 
perigosas com ar. Materiais nesse grau também incluem sólidos em suspensão 
finamente divididos que não requerem aquecimento antes da ignição podem 
ocorrer. 

Materiais que sofrem mudanças químicas 
violentas quando submetidos a temperaturas e 
pressões elevadas. 

3 
Materiais que, sob condições de 
emergência, podem causar lesões 
graves ou permanentes. 

Líquidos e sólidos (incluindo sólidos finamente divididos em suspensão) que 
podem ser inflamados sob quase todas as condições de temperatura ambiente. 
Os materiais desse grau produzem misturas perigosas com o ar em quase todas as 
temperaturas ambiente ou, quando não afetados pelas temperaturas ambientais, 
são facilmente inflamáveis sob quase todas as condições. 

Materiais que são capazes de detonação ou 
decomposição explosiva ou reação explosiva, 
mas que exigem uma fonte de inicial forte ou 
precisam ser aquecidos em ambiente fechado 
antes do início. 

4 
Materiais que, sob condições de 
emergência, podem ser letais. 

Materiais que possa rapidamente se vaporizar por completo à pressão 
atmosférica e à temperatura ambiente ou ordinária e que são facilmente 
dispersos no ar e queimam imediatamente. 

Materiais que são facilmente capazes de 
detonação de decomposição explosiva ou 
reação explosiva em temperaturas elevadas e 
pressões. 

 

Referências: 

- ABNT NBR 14725-1: Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia. 
- ABNT NBR 14725-2: Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde, meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo. 
- ABNT NBR 14725-3: Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem. 
- ABNT NBR 14725-4: Produtos químicos – informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança 
de produtos químicos (FISPQ).  
- ABN NBR 14619: Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química. 
- Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 – Brasil. 
- IMDG – International Maritime Dangerous Goods. 
- IATA – Dangerous Goods Regulations. 
- [ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency. 
- [HSNO] Nova Zelândia. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). 
- [ISO 11014] Safety data sheet for chemical products – Content and order of sections. 
- [NFPA 704] Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response.  

 
 
Legendas e 
abreviaturas: 
 
 
 

- CAS – Chemical Abstracts Service. 
- CL50 – Concentração letal para 50% dos animais de teste. 
- DL50 – Dose letal para 50% dos animais de teste. 
- NA – Não se aplica. 
- ND – Não determinado. 
- NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional). 
- Sol. % p/p – Peso do produto / Peso da solução. 
- STEL – Short term exposure limit (Limite de exposição a curto prazo).  
- TLV – Threshold Limit Value (Valor Limite). 
- TWA – Time Weighted Average (Média Ponderada pelo Tempo). 

 


