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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
NOME DO PRODUTO: ENDUCRET PLUS
FABRICANTE: POLIPISO DO BRASIL
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTÔNIO TRALDI, Nº 400.
DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO – DESCALVADO – SP – CEP: 13.690-000
TELEFONE: (19) 3593-0008 FAX (19) 3593-1440
E-MAIL: atendimento@polipiso.com.br
2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS





Perigo: Produto alcalino
Efeitos do produto à saúde: Irritante aos olhos e pele. Pode causar danos permanentes aos olhos.
Efeitos do produto ao meio ambiente: Caso o produto atinja esgotos ou cursos d’água, ele será mais pesado do
que a água e ficará no fundo até sua diluição.
Efeitos físicos e químicos: Produto inorgânico em solução aquosa. Produto não inflamável e não volátil.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES


Substância: Silicato de Sódio em solução aquosa com propriedades catalíticas.

PRODUTO
Silicato de Sódio
Água Balanço
Silicato de Lítio

CAS Nº
1344-09-8
7732-18-5
10102-24-6

FRASE-R
36/38
ND
-

SIMBOLO
Xi
ND
Xi;Li

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS






Ingestão: Não induzir o vômito. Lavar a boca com água em abundância. Beber 300 ml de água ou leite e
procurar por assistência médica imediatamente.
Inalação: Remover da fonte de exposição e procurar atenção médica.
Contato com a pele: Lavar com água em abundância. Procurar socorro médico se houver evolução dos
sintomas.
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água ou soro fisiológico no mínimo por 15 minutos. A demora
ou a lavagem insuficiente podem causar sérios danos para os olhos. Procurar socorro médico imediatamente.
Informações ao médico: Não há tratamento específico. Havendo contato com a pele e mucosas, lavar bem com
água corrente e observar a evolução da lesão.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Produto não inflamável, nem combustível e nem explosivo. Se envolvido em fogo, retirar o produto do local.
6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO




Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e roupas
Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja vias hídricas represando-o com terra e areia.
Métodos para limpeza: Neutralizar o produto com 3 partes de argila para 1 de produto. Recolher o produto
derramado em recipientes identificados. Lavar o local com bastante água.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO


1

Manuseio
Usar roupas adequadas e os seguintes EPI’S: óculos de segurança e luvas de PVC.
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Armazenamento
Manter em local coberto, protegido contra intempéries.
Empilhamento máximo de 3 embalagens.
Não armazenar soluções a temperaturas acima de 50ºC por períodos prolongados.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL




Limites de exposição: Inexistente. O hidróxido de sódio tem uma exposição limite de 2 mg/m3 (10 min TWA).
Na utilização do silicato de sódio recomenda-se que a exposição à alcalinidade, calculada como NaOH, deve ser
mantida abaixo deste limite.
Proteção pessoal: Usar óculos de proteção total. Usar luvas de borracha ou plástico impermeável. Não comer,
beber ou fumar no local de trabalho. No caso de derramamento de silicato, lavar o mais rápido possível para
evitar que o local fique escorregadio.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS









Aparência: Líquido viscoso de aspecto escorregadio.
Odor: Nenhum.
pH: > 11.
Ponto de ebulição: 100º C aproximadamente.
Ponto de fusão: Não aplicável.
Ponto de fulgor: Não aplicável.
Solubilidade(H20): Solúvel.
Densidade: 1,1 – 1,4 g/ml

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE




Estabilidade: Estável
Materiais e condições a serem evitados: Pode reagir com alumínio, zinco, estanho e suas ligas, desprendendo
gás hidrogênio. Soluções diluídas (<10% de sólidos) têm ação mínima com estes metais. Pode reagir
violentamente com ácidos. Alimentos ou resíduos de leite podem conter açúcares redutores que sob certas
condições podem reagir com o material de limpeza alcalino, emanando monóxido de carbono. Assegure
ventilação adequada antes de entrar em espaços fechados. No caso de trabalhos com solda elétrica em
tanques contendo silicato, deve-se tomar cuidados especiais para se evitar eletrólise da solução.
Produtos de decomposição perigosa: Não conhecidos.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS






O principal dano do silicato de sódio por todas as vias de entrada no corpo é a sua alcalinidade.
Ingestão: A toxicidade do silicato de sódio é dependente da relação em peso entre a sílica e o óxido de sódio e
pH. A dose letal LD50 oral em ratos para o metabolismo é reportada como sendo entre 1600 – 3200 mg/kg.
Inalação: A menos que a solução seja pulverizada, inalação da solução de silicato tem pouca probabilidade de
ocorrer. Caso ocorra, irritação do nariz, garganta e pulmões são os sintomas devido à alcalinidade.
Contato com a pele: Irritante à pele.
Contato com os olhos: Irritante aos olhos. Pode causar danos permanentes aos olhos a menos que tratados
prontamente.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS




Persistência / degradabilidade: A biodegradação não é aplicável.
Bioacumulação: Nenhuma bioacumulação é esperada devido a solubilidade em água.
Ecotoxicidade: Pode causar mudanças de pH, esta mudança pode ser tóxica para organismos aquáticos.
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13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Não descarte em esgoto de água, em qualquer fonte de água ou no solo. Todos os métodos de descarte devem estar de
acordo com os regulamentos e leis federais, estaduais e municipais. As caracterizações do resíduo e a conformidade
com as leis aplicáveis são de responsabilidade exclusiva do gerador de resíduo.
14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE






Número ONU: 1719
Nome apropriado para embarque: Líquido Alcalino Cáustico, NE
Classe de risco: 8
Número de risco: 80
Grupo de embalagem: 3

15 – REGULAMENTAÇÕES
Produto classificado como corrosivo, UM 1719, classe 8
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES
Classificação de risco segundo diamante de Homel
Saúde: 0
Inflamabilidade: 0
Reatividade: 0
As informações fornecidas neste material contêm o melhor de nossos conhecimentos até a data de publicação. Esta
ficha é apenas um guia para manipulação, estocagem e uso seguro em aplicações conhecidas. Não é uma especificação
ou garantia de propriedades específicas e nenhuma responsabilidade será aceita por qualquer perda, prejuízo ou dano
resultante de seu uso.
OS DADOS E INFORMAÇÕES AQUI TRANSCRITOS SE REVESTEM DE CARÁTER MERAMENTE COMPLEMENTAR,
FORNECIDOS DE BOA FÉ, E SÃO BASEADOS NO NOSSO CONHECIMENTO DO PRODUTO NA DATA DA PUBLICAÇÃO.
NENHUMA GARANTIA É DADA SOBRE O RESULTADO DA APLICAÇÃO DESTES DADOS E INFORMAÇÕES, NÃO EXIMINDO
OS USUÁRIOS DE SUAS RESPONSABILIDADES EM QUALQUER FASE DO MANUSEIO DO PRODUTO.
PREVALECE SOBRE OS DADOS AQUI CONTIDOS O DISPOSTO NOS REGULAMENTOS GOVERNAMENTAIS EXISTENTES.
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