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1 – Identificação 
 

Nome do produto:               PROFISEPT SHINE R          
          
Usos recomendados:            Detergente desincrustante ácido 
                                              
Fabricante:                           Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda 

                                                         Rua José Cheinfert, 315 – CEP: 83.707-690 – Araucária/PR 
                                                         Telefone: (41) 3345-7500 
                                                          e-mail: sac@profilatica.com.br 
                                                         Telefone para emergências: 0800 410148      

 
2 – Identificação de perigos 

 
Preparado: Ácido fosfórico, propileno glicol éter, tensoativo não iônico e água. 
Natureza química: Removedor de oxidação. 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Ácido fosfórico. 
 

3 – Composição e informações sobre os ingredientes 
 

Perigos mais importantes e efeitos do produto: 
Efeitos adversos à saúde humana: Provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. 
 
Perigos específicos: Não aplicável. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

   4 – Medidas de primeiros-socorros 
 
Ingestão: Em caso de ingestão acidental, lave a boca. Não provoque vômito. 
 
Pele e cabelo: Em caso de contato com a pele ou o cabelo, retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la 
novamente. 
 
Olhos: Em caso de contato com os olhos, lave cuidadosamente com água durante vários minutos. 
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
Inalação: Em caso de inalação, remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não 
dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA: 
0800 722 6001. 
 
Tratamento específico: Contém ácido fosfórico. 
 
Ações a serem evitadas: Não inale vapores/aerossóis. Lave as mãos cuidadosamente após o 
manuseio. 
 

5 – Medidas de combate a incêndio 
             
Meios de extinção apropriados: Água, espuma. 
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6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 
Precauções pessoais: Evitar aspiração e ingestão do produto. Evitar contato direto com a pele e 
olhos.  
 
Precauções com o meio ambiente: Impedir que grandes quantidades do produto puro sejam 
liberadas no meio ambiente. 
 

Métodos para a limpeza: Remover mecanicamente, lavando o resíduo com água em abundância.  
 

7 – Manuseio e armazenamento    
 
- Medidas técnicas: Ao manusear o produto, usar Equipamento de Proteção Individual (proteção 
ocular, facial, luvas, roupa e botas de proteção). 
  
- Precauções e orientações para manuseio seguro: Sempre utilizar EPI, conforme descrito 
acima, ao manipular o produto. 
 
- Armazenamento: Manter o produto em embalagem original, em lugar seco e a temperatura 
ambiente. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
 
- Produtos e materiais incompatíveis: Não usar em instrumentos cromados ou de prata. 
 
- Materiais seguros para embalagens: Armazenar somente em embalagem original fechada. 
 

8 – Controle de exposição e proteção individual 
 
- Ao manusear o produto, usar EPI (proteção ocular, facial, luvas, roupa e botas de proteção). 
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
- Lavar os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. 
   

9 – Propriedades físicas e químicas 
        

Estado físico Líquido Estado físico Líquido 
Coloração Incolor Coloração Incolor 

Odor Característico Odor Característico 
pH do produto puro Aprox. 0,8 pH do produto puro Aprox. 

0,8 
Corrosividade Não é corrosivo 

para aço inox 
Corrosividade Não é 

corrosivo para aço inox 
Desgasta outros tipos de metais Desgasta outros tipos de 

metais 
Temperaturas específicas ou Temperaturas específicas 

ou 
faixas de temperaturas nas quais faixas de temperaturas nas 

quais 
ocorre mudança de estado físico ocorre mudança de estado 

físico 
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10 – Estabilidade e reatividade 
  
Condições específicas: Produto estável por 3 anos em sua embalagem original, sob condições 
normais de manuseio e armazenamento. 
Reações perigosas: 
Condições a evitar: Não determinado. 
Produtos perigosos da decomposição: Pode emitir gases tóxicos de ácido fosfórico. 
 

11 – Informações toxicológicas 
 
Toxicidade aguda: Não disponível. 
Efeitos locais: Não disponível.  
 

12 – Informações ecológicas 
 
Possíveis efeitos ambientais: Quando descartado no solo, este material pode atingir o lençol 
freático. O produto é biologicamente de fácil degradação. 
 

13 – Considerações sobre destinação final 
 

Métodos de tratamento e disposição: 
Produto e restos de produto: O descarte deve ser feito de acordo com a legislação municipal, 
estadual e/ou federal em vigor. 
Embalagem usada: Enxaguar com água corrente. Seguir prática de descarte recomendada de 
acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal em vigor. 
 

14 – Informações sobre transporte 
              
-Regulamentações nacionais e internacionais: 
 
O produto é classificado como não perigoso. 
   
 

15 – Informações sobre regulamentações 
 
A RDC n° 59, de 17 de Dezembro de 2010, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos 
para a notificação e o registro de produtos saneantes.  
 
Resolução de diretoria colegiada – RDC Nº 32, de 27 de junho de 2013, dispõe sobre os 
procedimentos e requisitos técnicos para o registro de produtos saneantes corrosivos à pele ou que 
causem lesão ocular grave e dá outras providências. 
 

16 – Outras informações 
                
As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e 
experiência com o produto, bem como do fabricante, até a data de sua emissão, e não são finitas. A 
Profilática não se responsabiliza por todo e qualquer dano ou conseqüência pelo uso ou manuseio 
do produto que não esteja de acordo com as informações desta ficha e as instruções de uso 
especificadas para este produto.   
 


