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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do produto:  TIRA MAU CHEIRO DA GELADEIRA 
Empresa:  Sany do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de 
Limpeza Ltda 
Endereço:  Rua Loanda, 120 – Emiliano Perneta – Pinhais/PR - CEP 
83.325 - 000 
Fone:  (0xx41) 3668 3616 
Email:  sany@sanydobrasil.com.br 
 
 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Substância : Este produto é uma mistura de nC (Carbono amorfo) 
Nome químico comum ou genérico: Carvão Ativado 
Ingrediente ativo: Carvão Ativado 
Nº DE REGISTRO CAS: 7440-44-0 
Merck Index  : 10.1792 
 
 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Substância sujeita a combustão espontânea. Não inflamável (seu ponto de 
flamabilidade é superior a 450ºC), não explosivo, não corrosivo, 
quimicamente estável, não polimeriza.  
Classificação de perigo do produto químico e o sistema de classificação 
utilizado :  
Número ONU : 1362 
Classe e subclasse de risco/divisão : 4.2 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Contato com os olhos: Lavar com água corrente por pelo menos 15 
minutos.  Providencie cuidados médicos. 
Contato com a pele: Não há perigo devendo apenas lavar com água e 
sabão. 
Ingestão: Se ingerido pequenas quantidades, não faz mal algum à saúde. 
Se engolido em excesso, deve-se dar grandes volumes de água e induzir 
ao vômito. Providenciar cuidados médicos. 
Inalação: Se uma pessoa aspirar uma grande quantidade de material 
particulado, transferir a pessoa para uma área de ar fresco, abra a roupa e 
se for necessário, coloque máscara de oxigênio. Providenciar cuidados 
médicos. 
Ações que devem ser evitadas : Não administrar nada oralmente ou 
provocar vômito em vítima inconsciente ou com convulsão. 
Informações ao médico  : Não disponível 
 
 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção apropriados:  Extintor de espuma, pó químico e 
dióxido de carbono (CO2) ou água na forma de neblina. 
Métodos especiais de combate a incêndio:  Evacuar a área. O carvão 
ativado queima praticamente sem formar chama, apenas fumaça de cor 
branca, formando brasa até que todo oxigênio do ar disponível transforme 
o carvão em cinza. 
Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:  Utilizar 
aparelhos de proteção de respiração independente do ar e roupas de 
aproximação/proteção a temperaturas elevadas, 
Perigos específicos da combustão do produto químico:  Liberação de 
CO2 (gás carbônico) e muto pouco CO (monóxido de carbono). 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU 
VAZAMENTO 
 
Isolar a área, sinalizando o local. 
Remoção  de fontes de ignição : Eliminar fontes de ignição. 
Controle de poeira : Molhar ou umedecer o carvão ativado com água sob 
pressão (névoa) ou chuveiro e varrer o produto. 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos : 
Vestir máscara semi facial para particulados e óculos de proteção. 
Precauções ao meio ambiente:  Molhar ou umedecer o carvão ativado 
com água sob pressão (névoa) ou chuveiro e varrer o produto, juntando em 
sacos plásticos, baldes, latões, big bag, etc, limpando o local. 
Procedimento de emergência e sistemas de alarme:  Não disponível. 
 
Métodos para limpeza: 
Recuperação:  Recolher o produto em recipiente de emergência, 
devidamente etiquetado e bem fechado, Conservar o produto recuperado 
para posterior reutilização ou descarte. Cobrir o produto não recuperado 
com terra, areia, vermiculita ou outro material inerte, remover a terra e o 
solo contaminado para outro recipiente independente, usar sempre 
ferramentas anti-faiscantes. 
Neutralização:  Não disponível 
Descarte:  Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 
vigente. 
Prevenção de perigos secundários:  Não disponível. 
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos  não disponível. 
 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Manuseio : Aconselha-se o uso de máscara contra pó,óculos de proteção 
e luvas. 
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Prevenção de exposição do trabalhador:  Aconselha-se o uso de 
máscara contra pó, óculos de proteção e luvas. Cinto de segurança e 
cordas devem sempre ser usados por pessoas que entram em silos. 
Medidas de higiene: 
Apropriadas:  Sempre higienizar as mãos antes de manipular qualquer 
alimento. Manter as luvas sempre isentas de umidade e descontaminadas. 
Armazenamento:  Manter o produto em sua embalagem original, em áreas 
frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição. Manter as 
embalagens bem fechadas. 
Medidas técnicas:  Quando acondicionados em sacos até 30 Kg, deve ser 
sobre paletes, onde o armazenamento é feito em filas de aproximadamente 
30 cm das paredes e com no máximo 20 sacos de altura. 
Quando acondicionados em big bag, estes devem ser impermeáveis, estar 
sobre paletes, cobertos com lona e não empilhados. 
Condições adequadas:  Deve-se evitar locais úmidos, embalagens 
rasgadas, big bags com furos e próximos de produtos químicos. 
Condições que devem ser evitadas:  Não armazenar próximo de pontos 
de chamas ou faíscas, sobre fios elétricos. 
 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Manipular o produto usando luvas de PVC ou de borracha, para evitar o 
contato direto com a pele. Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do 
trabalho.  
Medidas de controle de engenharia:  Usar exaustor sobre o local onde 
está sendo manipulado o carvão ativado, para evitar que o pó se espalhe 
no ambiente. 
 
Equipamentos de proteção individual apropriado: 
Proteção dos olhos e face:  Máscara e óculos de segurança. 
Proteção das mãos:  Usar luvas de PVC ou borracha. 
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Proteção da pele e do corpo:  Avental, calça, sapatos,  
Proteção respiratória:  Máscara semi–facial para particulados. Se o 
carvão vegetal estiver úmido dentro de um tanque, a pessoa só pode entrar 
no tanque utilizando máscara de ar ou oxigênio, pois o carvão ativado 
remove o oxigênio do ar em ambientes fechados. 
Precauções especiais:  Produtos químicos só devem ser manuseados por 
pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI’s devem possuir o CA 
(Certificado de Aprovação). 
 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto : Grânulos sólidos 
Cor: Preto ou acinzentado  
Odor: Inodoro 
pH sol. 1% a 25ºC: 6,00 a 10,00 +/- 0,50 
Solubilidade : Insolúvel em água 
Granulometria:  Variável 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de  temperatura de ebulição:                             
Não disponível. 
Ponto de fulgor: Não Aplicável. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não disponível. 
Limite inferior e superior de  Inflamabilidade ou explosividade:              
Não disponível. 
Pressão de vapor:  Não disponível. 
Densidade de vapor:  Não disponível. 
Densidade relativa: 0,40 à 0,65  g/cm³ 
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Solubilidade:  insolúvel em água e em outros produtos.                         
Coeficiente de partição octano/água:   Não Disponível. 
Temperatura de auto ignição:  > 370°C 
Temperatura de decomposição   Não disponível.   
Viscosidade:   Não disponível 
 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade: Produto estável nas condições de uso. 
Reatividade: Quimicamente estável. 
Possibilidade de reações perigosas:  Não disponível 
Condições a serem evitadas:  Chamas, fonte de ignição, descarga 
elétrica,  exposição a oxidantes fortes, devido a elevada isotermia de 
adsorção que poderá levar a ignição. 
Materiais ou substâncias incompatíveis:  Somente o risco de ignição 
ocorre quando exposto a vapores de oxidantes fortes e concentrados sem 
a devida precaução. Por exemplo cetonas. 
Produtos perigosos da decomposição:  Dióxido de carbono (CO2) e 
muito pouco Monóxido de carbono (CO). 
 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxidade aguda:   Não disponível. 
Corrosão/irritação na pele:    Não disponível. 
Lesões oculares graves/irritação:   Em contato com os olhos pode 
causar irritação com possível vermelhidão. 
Sensibilização respiratória ou à pele:  A inalação de poeira pode 
causar irritação do trato respiratório superior e nada com a pele. 
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 Mutagenicidade em células germinativas:  Não disponível. 
Carcinogenicidade:  Não disponível.  
Toxidade à reprodução:  Não disponível. 
Toxicidade para órgãos alvos específicos com exposição única: 
 Não disponível. 
Toxidade para órgãos alvos específicos com exposição repetida: 
Não disponível. 
Perigo por aspiração:  Não disponível. 
                                                       
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Ecotoxicidade:    O carvão ativado de origem vegetal, produzido 
somente com vapor de água a alta temperatura, é um produto de base 
carbônica amorfa, quimicamente estável, não sendo conhecido em 
nenhuma literatura qualquer efeito negativo ao meio ambiente, a fauna 
ou a flora. 
Percistencia/degradabilidade:   Não disponível. 
Potencial  bioacumulativo: Não disponível. 
Mobilidade no solo:   Não disponível. 
Outros efeitos adversos:  Não disponível.                                          
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição aplicados : 
 
Produto:  Embalar em container, recipiente adequado, como sacos de  
papel, sacos de plástico ou similar. 
Restos de produto:   A classificação do produto já usado é feita de 
acordo com o composto que o carvão ativado reteve no processo de 
adsorção em que foi utilizado. Consultar a legislação vigente para a                                                                  
disposição de resíduos e dispor de acordo com a regulamentação                                                                           
local, estadual e federal. 
 Embalagem usada:   Dispor de acordo com a regulamentação local, 
estadual, federal. 
Resíduos de produtos: A disposição de restos de produtos deve ser 
recuperada e/ou reprocessados. Não descartar em esgotos, solos ou 
qualquer curso d’água. Descartar de acordo com a lei e 
regulamentação local, estadual e nacional. 
Embalagens contaminadas: Não reutilizar as embalagens, procurar 
descartar em locais apropriados e autorizados. 
 
 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES 

Regulamentações Nacionais e Internacionais:  Produto perigoso para o 
transporte conforme Resolução nº 420 do Ministério dos Transportes. 
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Terrestres : 
Transporte rodoviário no Brasil: 
Número ONU: 1362 
Classe e subclasse de risco/divisão: 4.2 
Grupo de embalagem: III 
 
Hidroviário: 
Marítimo: 
Para transporte marítimo e fluvial não há impedimentos, desde que 
acondicionados nas suas formas normais de transporte ou seja conteiners, 
paletes, onde na há contato com outros produtos químicos. 
 
Aéreos: 
Para transporte aéreo, produto está sujeito a normas da IATA. 

 

15. REGULAMENTAÇÕES  
Todos os carvões ativados tem sidos classificados com número da ONU 
1362, classe de risco 4.2, número de risco 40, grupo de embalagem III, 
entretanto, segundo IMDG CODE PAGE 4082 – ADMT 20-82, carvões 
ativados produzidos pelo processo a vapor de agua, não estão sujeitos a 
previsão deste código. Para  fins de transporte rodoviário, conforme o que 
esclarece o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, resolução ANTT n° 3665/11 e alterações, complementado pelas 
instruções aprovadas pela Resolução ANTT n°420/04, conforme determina 
o item 5.4.1.1.11.5 da Resolução n° 420/04, declaramos que o carvão 
ativado não é perigoso, não é toxico, não exerce combustão  
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espontânea, conforme comprovado em teste pelo IPT (Instituto der 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), atendendo a Provisão 
Especial 223. 
“223 – Se as propriedades físicas ou químicas de uma substância 
abrangida por esta descrição forem tais que, quando ensaiadas, esta não 
se enquadrar nos critérios de definição da classe ou subclasse indicada 
na coluna 3, ou qualquer outra classe ou subclasse, tal substância não 
está sujeita a este Regulamento. Assim, quando esse produto for 
ensaiado para classificação e não for enquadrado como perigoso, a 
regulamentação não se aplicará 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
As informações contidas nesta FISPQ são baseadas dentro do nosso 
conhecimento atual, sobre manuseio apropriado desse produto, sob 
condições normais. E, de acordo com as recomendações 
apresentadas nas embalagens e nas literaturas técnica, não 
significando, porém, que esgotem totalmente o assunto e, não isentam 
os usuários de suas responsabilidades pelo referido manuseio e 
armazenamento. 
 
 

 

 


