
 

 

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ Revisão 03 de 
02/2022 

REMOVEDOR A BASE DE ACETONA  Páginas 1/12 
 

Elaborador: Leila M. Uemura Brito  Aprovador: Thiago A. Peres 

 

NOME COMERCIAL DO PRODUTO: REMOVEDOR A BASE DE ACETONA 
FARMACHEM 
 
No interesse da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, deve-se informar todos os 
funcionários, usuários e clientes sobre os dados incluídos nesta ficha (FISPQ). 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

 Nome Químico: ACETONA ONU 1090  

 Fornecedor: Prolink Indutria Química Ltda 
 Principais usos do produto: Removedor de esmalte 
 Fornecedor: Prolink Indutria Química Ltda 
 Endereço: Estrada GPI 445, S/ Número, cx postal 36 – Guapiaçu - SP 
 Contato para informações: (17) 3267-0770 
 Telefone de Emergência: 0800 17 2020  
 Email: sac@prolinkquimica.com.br  
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Classificação da substancia ou mistura:  
 
Classificação de acordo com NBR 14725-2 
Líquido inflamáveis, Categoria 2           H225: liquido e vapores altamente inflamáveis 
Irritação ocular, Categoria 2ª                  H319: Provoca irritação ocular grave. 
Toxicidade sistêmica de órgão – alvo específico – H336 pode provocar sonolência ou 
vertigem.  
exposição única                                                       sistema nervoso central. 
Categoria 3 
 
Elementos de Rotulagem de acordo com NBR 14725-3 
incluindo as frases de precaução Pictograma(s):  
 

 
 
 



 

 

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ Revisão 03 de 
02/2022 

REMOVEDOR A BASE DE ACETONA  Páginas 2/12 
 

Elaborador: Leila M. Uemura Brito  Aprovador: Thiago A. Peres 

 

Frase de perigo:. 
Frase de Precaução:  P101 – Se for necessario consultar um médico, tenha em mãos a 

embalagem ou o rotulo. 
P102 – Mantenha fora do alcance das crianças.  
P103 – Leia o rótulo antes de usar o produto.  
P210 – Matenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfíciess 

quentes. Não fume. 
P233 – Mantenha o frasco bem fechado. 
P271 – Utilize apenas ao ar livre ou locais bem ventilado. 
P280 – Utilize luvas de proteção/ proteção ocular e facial 

 
Resposta de emergência:  
P303+P361+P353: Em caso de contato com pele ou cabelo, retire imediatamente toda roupa 
contaminada. Enxágue a pele com água / tome uma ducha. 
P304+P340: Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
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. 
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
P370+P378: Em caso de incêncio: Utilize areia seca, produto químico seco ou espuma 
resistente ao álcool. 
 
Armazenamento 
P404 + P233: Armazene em local bem ventilado. Mnatenha o recipiente hermeticamente 
fechado. 
P403+ P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
 
Descarte 
P501 – Descarte os conteúdo/ recipiente em estação aprovada de tratamento de resíduos. 

 
Outros perigos que não resultam em uma classificação:  
Não conhecido. 
 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: 

- Perigos físicos e químicos: Líquido volátil e inflamável; 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

 Nome Químico / Genérico : Etanol / Alcool Etílico CAS 64-17-5:  Acetona: CAS 67-64-1 

 Ingredientes: Água, corante e umectante  
 

SOLUÇÃO DE ACETONA ATE 60 POR CENTO. DISPENSADA DE CONTROLE 
POLICIA FEDERAL - LICENÇA 00016879-34.  

 

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS: 

Recomendação geral:  

Mostrar a FISPQ ao médico de plantão; 

O prestador de primeiros socorros deve se proteger. 

 

 Inalação: Remover a vitima para local arejado. Se a vitima não estiver respirando, 

aplicar respiração artificial. Se a vitima estiver respirando, mas com dificuldade, 

administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistencia 

médica imediatamente, levando o rotulo do produto, sempre que possivel. 

 Pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água 

em abundância, por pelomenos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de 

emergencia. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rotulo do produto 

sempre que possível. 

 Olhos: Lavar os olhos com agua em abundânica, por pelo menos 20 minutos, 

mantendo as palpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar 

assistencia médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempore que possível. 

 Ingestão: Não provocar vômitos. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua boca com 

agua limpa em abundãncia. Procurar assistencia médica imediatamente, levando o 

rotulo do produto, sempre que possivel. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

 Meios de extinção apropriados: Espuma para alcool, neblina d'água, pó quimico e 

dióxido de carbono (CO2). 

 Perigos Específicos: Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e 

provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. 

Há risco de explosão do vapor em ambientes fechados ou redes de esgoto. 

 Métodos Especiais: Manter-se longe dos tanques. Resfriar com neblina d'água os 

recipientes que estiverem esposto ao fogo. Remover os recipientes da area do fogo, 

se isso puder ser feito sem risco. 

 Proteção dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate 

com suprimento de ar. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

Precauções Pessoais: 

Isolar o local do vazamento e não permitir o acesso de pessoas não autorizadas. 

Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição e chamas. 

Controle de poeira: Não se aplica (liquido) 

Prevenção da Inalação e do contato com apele, mucosas e olhos:  

Usar EPI -  luvas impermeáveis, oculos de segurança hermeticos para produtos químicos e 
proteção respiratoria adequada. 

Se possivel estancar o vazamento com areia. 

Precauções ao meio ambiente: Usar Neblina d'água para reduzir os vapores mas isso 

não evitará a ignição em locais fechados. Estancar o Vasamento se isso puder ser feito sem 
risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. 
Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais e mananciais. O arraste com 
água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer este 
arraste. 
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Metodos para limpeza: 

Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e 
bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. 

Neutralização: Absorver com terra ou material absorvente. 

Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em 

cursos d'água. Confirmar, se possivel, para posterior recuperacão ou descarte. A 

disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a 
legislação ambiemtal vigente. 

Nota: Contatar o orgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de aguas 

superficiais, mananciais ou solos. 

Produto inflamável. Tomar todas as precauções necessárias. Aterrar equipamentos e 
contêineres. Use ferramentas à prova de faiscas. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

MANUSEIO 

Medidas Técnicas: Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o 

exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser 
aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faiscantes. 

Prevenção da Exposição ao trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual 

(EPI) para evitar o contato direto com o produto Orientações para manuseio Seguro: 
Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. 
 
Não fumar. 
 
Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. 
 

Produtos e Materiais Incompatíveis: Ácidos Nitrico, acido perclórico, acido 
permangânico, 

anidro crônico cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio nitrato de prata, nitrato de mercúrio, 

peróxido de hidrogênio pentafluoreto de bromo, percloratos e oxidantes em geral. 
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8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de controle 
Medidas de controle de engenharia 
- Assegurar ventilação adequada. 
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposição relativos à 
profissão. 
Medidas de proteção individual 
Proteção respiratória 
- Usar respirador com um filtro apropriado. 
Proteção das mãos 
- Se houver risco de contato com as mãos, utilize luvas adequadas 
- As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. 
- As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver qualquer indicação de degradação 
ou desgaste por 
produtos químicos. 
Proteção dos olhos 
- Usar óculos protetores resistentes aos produtos quimícos. 
- Óculos de segurança bem ajustados 
Proteção do corpo e da pele 
- Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das 
substâncias perigosas no local 
de trabalho. 
- Retirar e lavar a roupa contaminada antes de voltar a usá-la. 
Medidas de higiene 
- Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de 
trabalho. 
- Antes de reutilizar, higienizar o equipamento de proteção individual 
- Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. 
- Não comer, beber ou fumar durante o uso. 
Medidas de proteção 
- A seleção do equipamento de proteção individual adequado deve ser baseada numa 
avaliação das características 
de desempenho do equipamento de proteção em relação à tarefas) a ser(em) realizada(s), às 
condições atuais, à 
duração da utilização e aos riscos. 
- O equipamento de protecção individual deve ser selecionado tendo em conta a 
conformidade legal e a contribuição 
técnica do fornecedor. 
Controles de riscos ambientais 
- Conter os vazamentos. 
- Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. 
- Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Aspecto 
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Estado Físico: Líquido transparente 

Cor: azul 

Odor: Característico 

Temperaturas Epecificas: 

Faixa de Temperatura de Ebulição: 56,29 º C (1013,25 kPa) 

Ponto de Fulgor: -18 º C vaso fechado e -9ºC vaso aberto 

Temperatura de Auto Ignição: 538 º C 

 Limites de Explosividade no Ar: 

 Superior: 12,8% 

 Inferior: 2,60% 

 Pressão de vapor: 274,11 hPa (20 º C) 

 Solubilidade: 

 Na água: completamente miscivel 

 Em solventes Orgânicos: Solúvel 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Condições específicas: 

 Instabilidade: Estável sob condições normais de uso. 

 Materiais/Substâncias incompatíveis: Ácido Nitrico, acido perclórico, ácido 

permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, Hipoclorito de cálcio, nitrato de 

prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogenio, pentafluoreto de bromo, percloratos 

e oxidantes em geral. 

Ataca certos plasticos, borrachas e revestimentos. 

Evitar: manter afastado do calor e de fontes de ignição. 

Produtos de decomposição perigosa: 

Dióxido de carbono e monoxido de carbono. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda 
Toxicidade aguda oral 
Acetona DL50 : 5.800 mg/kg - Rato , fêmea 
Não classificado como perigoso para toxicidade oral aguda, segundo o GHS. 
Dados bibliográficos 
Toxicidade aguda - Inalação 
Acetona CL50 - 4 h ( vapor ) : 76 mg/l - Rato 
Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda por inalação, segundo o 
GHS. 
Dados bibliográficos 
Toxicidade aguda - Dérmica 
Acetona DL50 : > 5.000 mg/kg - Cobaia 
Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda dérmica, segundo o 
GHS. 
Dados bibliográficos 
DL50 : > 5.000 mg/kg - Coelho 
Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda dérmica, segundo o 
GHS. 
Dados bibliográficos 
Toxicidade aguda (outras vias de 
administração) 
dados não disponíveis 
Corrosão/irritação da pele 
Acetona Não classificado irritante para a pele 
 
Lesões oculares graves/irritação ocular 
Acetona Coelho 
Irritação dos olhos, revertendo depois de 7 a 21 dias. 
Método: Diretriz de Teste de OECD 405 
Dados bibliográficos 
Sensibilização respiratória ou à pele 
Acetona Teste de maximização - Cobaia 
Não causa sensibilização à pele. 
Dados bibliográficos 
Mutagenicidade 
Genotoxicidade in vitro 
Acetona Mutagenicidade (Salmonella typhimurium - teste de reversão) 
com ou sem ativação metabólica 
negativo 
Método: de acordo com um método normalizado 
Dados bibliográficos 
Teste de aberração cromossômica in vitro 
Cepa: Célular ovarianas de hamster chinês 
com ou sem ativação metabólica 
negativo 
Método: de acordo com um método normalizado 
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Dados bibliográficos 
Ensaios de mutação gênica em células de mamíferos. 
Cepa: células de linfoma de camundongos 
com ou sem ativação metabólica 
negativo 
Método: de acordo com um método normalizado 
Dados bibliográficos 
Genotoxicidade in vivo 
Acetona 
Os testes in vivo não mostraram efeitos mutagênicos 
Dados bibliográficos 
Relatórios não publicados 
Carcinogenicidade 
Acetona Rato , fêmea 
Dérmico 
Duração da exposição: 1 ano 
Testes feitos com animais não demonstraram efeitos carcinogênicos. 
 
Toxicidade para a reprodução e para o desenvolvimento 
Toxicidade para a reprodução e fertilidade 
Acetona 
água potável 
Nenhum efeito observado no sistema reprodutor em machos ou fêmeas em 
estudos toxicológicos em doses repetidas., Dados bibliográficos 
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento/Teratogenicidade 
Acetona Inalação 
Toxicidade geral em mães NOAEC: 2.200 ppm 
Teratogenicidade NOAEC:11.000ppm 
Não mostrou efeitos teratogênicos em experiências com animais., Relatórios 
não publicados 
Inalação 
Toxicidade geral em mães NOAEC: 2.200 ppm 
Teratogenicidade NOAEC:6.600ppm 
Não mostrou efeitos teratogênicos em experiências com animais., Relatórios 
não publicados 
Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 
Acetona Rotas de exposição: Inalação 
A substância ou mistura é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, 
exposição única, categoria 3 com efeitos narcóticos, de acordo com os critérios 
do GHS. 
Pode provocar sonolência ou vertigem., avaliação interna 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 
Acetona A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos-alvo 
específicos, exposição repetida, de acordo com os critérios do GHS. 
avaliação interna 
Acetona Oral 13 Sems. - Rato , masculino e feminino 
NOAEL : 900 mg/kg NOAEL: 
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Órgãos-alvo: Testes, Rim, sistema hematopoiético, peso corporal 
Método: de acordo com um método normalizado 
Dados bibliográficos 
Oral 13 Sems. - Rato , masculino e feminino 
LOAEL : 1.700 mg/kg LOAEL: 
Órgãos-alvo: Testes, Rim, sistema hematopoiético, peso corporal 
Método: de acordo com um método normalizado 
Oral 13 Sems. - Rato , masculino e feminino 
NOAEL : 5.945 mg/kg NOAEL: 
Órgãos-alvo: Fígado 
Método: de acordo com um método normalizado 
Dados bibliográficos 
Oral 13 Sems. - Rato , masculino e feminino 
LOAEL : 11.298 mg/kg LOAEL: 
Órgãos-alvo: Fígado 
Método: de acordo com um método normalizado 
Dados bibliográficos 
Inalação (vapor) 8 Sems. - Rato , macho 
NOAEC: 45 mg/l 
Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a saúde em caso de 
exposições repetidas 
Dados bibliográficos 
Experiência com exposição humana dados não disponíveis 
Perigo por aspiração dados não disponíveis 
 

12. INFORMAÇÕES  ECOLÓGICAS 
 

Impacto ambiental: Os vapores emitidos pela volatilização da mistura são prejudiciais ao 
meio ambiente. 

Ecotoxidade: 

- Efeitos sobre organismos aquáticos: O metanol e o etanol são totalemente soluveis 

em agua e mesmo em pequenas quantidades podem provocar grandes danos à fauna e flora 
aquáticas. Pode transmitir qualidades indesejáveis à agua afetando seu uso. Pode transmitir 
qualidades indesejáveis à água afetando seu uso. 

- Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação a qualidade 

das águas do lençol freático. 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Metodo de Tratamento e disposição: 
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- Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, 

caso a caso. 

- Residuos: Descartar em instalação autorizada. 

- Embalagens usadas: Descartar em instalação autorizada. 
 

14. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE 
 

Regulamentações nacionais: 

ANTT 

 Numero da ONU: 1090 

 Nome apropriado para embarque: ACETONA 

 Classe de risco: 3 

 Risco Subsidiário: - 

 Numero do risco: 33 

 Grupo de embalagem: II 

 Provisões Especiais: 102 

 Quantidade Isenta: 333 kg 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Etiquetagem 

Classificação conforme NFPA: Incendio: 

Saude: 2 médio 

Inflamabilidade: 3 grave 

Reatividade:1 Leve 

Outros: 

Regulamentação conforme CEE: Rotulagem Obrigatória (auto classificação) para 

substâncias perigosas: aplicabel (CEE 200-578-6) 

Classificações / simbolos: INFLAMÁVEL (F) 
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Frases de risco: R11 Substância inflamável 

Frases de segurança: S02 Manter longe das crianças 

S07 Manter recipiente firmemente fechado 

S16 Manter longe de fontes de ignição - Proibido Fumar 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Referências Bibliográficas: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos 

do Ministério de Transporte (Portaria Nº 204 de 20 de maio de 1997) e Relação de 

Produtos Perigosos no Ambito Mercosul (Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996) 

Os dados e informações constantes nesta ficha tem caráter complementar, fornecidos de 

boa fé, representando o que de melhor se conhece sobre a matéria e não significando que 

o assunto tenha sido completamente exaurido. Prevalece sobre os dados desta ficha o 

disposto nos regulamentos governamentais existentes. 


