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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do produto:  LÃ DE AÇO 
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 : Lã de aço extraída através da usinagem de arame de aço 
carbono. 
Nome químico comum ou genérico: Aço Carbono 
Impurezas :  Não aplicável. 
 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Perigos mais importantes : Não é classificado como produto perigoso. 
Riscos à saúde : Não aplicável. 
Perígo físico ; Não aplicável. 
Perigo químico : Não aplicável. 
Perigo específico : O produto não apresenta perigo específico. 
Principais sintomas : Não aplicável. 
Efeitos ambientais : Pode contaminar rios e o solo. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Contato com os olhos: Se as fibras ou pedacinhos de lã de aço cair nos 
olhos, procure de imediato o Serviço de Saúde mais próximo, levando a 
embalagem do produto. 
Contato com a pele: Não aplicável. 
Ingestão: Não aplicável. 
Ações que devem ser evitadas : Evitar contato direto com os olhos, as 
fibras podem causar irritação por atrito. 
Informações ao médico  : Avaliar a composição descrita no rótulo. 
Informações para o prestador de primeiros socorros :  Não aplicável. 
 
 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção apropriados:  Produto não inflamável. Porém se 
ocorrer princípio de incêndio com outros materiais , utilizar agente extintor 
de CO2, Pó químico e Água. 
Métodos especiais de combate a incêndio:  Não aplicável. 
Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:  Devido as 
características do produto, não é necessário o uso de equipamentos 
especiais, além dos utilizados habitualmente. 
Perigos específicos da combustão do produto químico:  Não aplicável. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU 
VAZAMENTO 
 
Isolar a área, sinalizando o local. 
Remoção  de fontes de ignição : Imprescindível, a esponja de aço pega 
fogo em contato com ignição. 
Controle de poeira : Não aplicável. 
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos : Não 
aplicável. 
Precauções ao meio ambiente:  Não aplicável. 
Procedimento de emergência e sistemas de alarme:  Não disponível. 
 
Métodos para limpeza: 
Recuperação:  Conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em 
recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. 
Neutralização:  Não disponível 
Descarte:  Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 
vigente. 
Prevenção de perigos secundários:  Não disponível. 
Precauçoes para o meio ambiente :  Evitar a contaminação de cursos 
d’água vedando a entrada de galerias pluviais (boca de lobo). Evitar que 
resíduos do produto atinjam coleções de água, efetuando barreiras com 
areia ou argila. Contate as autoridades de segurança local. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Manuseio :  
 
Prevenção de exposição do trabalhador:  Usar EPI conforme descrito no 
item 8. 
Medidas técnicas:  Manter pessoas, principalmente crianças e animais 
domésticos longe do local de trabalho. 
Precauções para manuseio seguro :  Não comer, beber ou fumar no local 
de trabalho. Lave bem as mãos após o manuseio. 
 
Armazenamento : 
 
Condições de armazenamento adequadas : Locais limpos, secos e 
ventilados. Manter o produto em sua embalagem original, evitando o 
contato direto com o piso e com umidade, usar estrado ou pallet de 
madeira, plástico ou ferro; empilhamento máximo 10 fardos; manter 
arejado ; respeitando a distânciamínima de 30 cm entre os pallets, racks, 
etc 
Manter as eventuais sobras (antes do uso) do produto em sua embalagem 
original adequadamente fechadas. 
Condições de armazenamento a evitar ; Locais por onde passe corrente 
elétrica; armazenamentojunto ou próximo de produtos corrosivos e ou 
inflamáveis, tais como : ácidos, amoníaco , cloro , álcool , solvente , 
gasolina , etc., não colocar o fardo diretamente no piso. 
Produtos e materiais incompatíveis :  Ácido , amoníaco,  cloro , álcool , 
solvente , gasolina , e outros materiais oxidantes voláteis. 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Equipamentos de proteção individual apropriado: 
Proteção dos olhos e face:  Máscara e óculos de segurança. 
Proteção das mãos:  Usar luvas de algodão. 
Proteção da pele e do corpo:  Avental, calça, sapatos,  
Proteção respiratória:  Máscara semi–facial para particulados.  
 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado Físico : Esponja 
Cor : Cinza 
Odor : De acordo com  o padrão 
Solubilidade : Solúvel em soluções ácidas 
 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade: Produto estável nas condições normais de uso  e 
armazenagem. 
Reatividade: Quimicamente estável. 
Possibilidade de reações perigosas:  Não disponível 
Condições a serem evitadas:  Lugares úmidos e armazenamento junto ou 
próximo de produtos corrosivos e / ou inflamáveis , tais como : ácidos, 
amoníaco ,  cloro , álcool , solvente , gasolina , etc. 
Produtos perigosos da decomposição:  A reação em grande escala com 
ácidos podem gerar vapores nocivos de Hidrogênio. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Inalação : Não aplicável 
Contato com a pele : Não aplicável  
Ontato com os olhos : Não aplicável 
Ingestão : Não aplicável 
 
 
 
 
                                                 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Percistência / biodegradabilidade:   Não aplicável 
Potencial  bioacumulativo: Não aplicável 
Mobilidade no solo:   Não aplicável 
Outros efeitos adversos:  Não aplicável                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ficha de Informações de Segurança de Produto 
Químico – FISPQ 
 
Revisão  
00 

Data 
02/05/2017 

LÃ DE AÇO  Pág 
7/8 

 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição aplicados : 
 
Produto:  O produto deverá ser recolhido em recipientes para destinação 
final de acordo com a legislação vigente.  
Restos de produto:   O produto é considerado degradável, podendo ser 
descartado em lixeiras convencionais. 
 Embalagem usada / vazias : As embalagens são recicláveis, devendo 
ser descartadas em lixeiras próprias . A destinação inadequada das 
embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente , pode causar 
a contaminação do solo, da água , e do ar , prejudicando a fauna , a flora 
, e a saúde das pessoas. 
 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES 

Regulamentações Nacionais e Internacionais:  O produto não é 
classificado pela legislação de transportes de produtos perigosos. 
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15. REGULAMENTAÇÕES  
Produto dispensado de registro e notificações no Ministério da Saúde. 
Informações sobre risco de segurança conforme escritas no rótulo. 
Conservar fora do alcance das crianças e de animais domésticos.Não 
utilizar em locais por onde passe corrente elétrica. 
Não armazenar junto ou próximo de produtos corrosivos e ou inflamáveis, 
tais como : ácido, amoníaco, cloro, álcool, solvente, gasolina, etc. 
 
 
 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
As informações e recomendações contidas nesta FISPQ foram elaboradas 
e compiladas de fontes idôneas e baseadas em experimentos anteriores. 
Os dados referem-se a este produto especificamente e tem validade 
quando utilizado de acordo com as informações do rótulo, qualquer outra 
utilização é de responsabilidade do usuário. 
Bibliografia : NBR 14.725, 
 
 

 

 


