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1 – IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome do produto: SECBRIL 

Usos recomendados:  Detergente e secante. Indicado para limpeza automática de comadres e 

papagaios.  

Fabricante/Fornecedor:     Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda. 

Endereço:   Rua José Cheinfert, 315, Barigui – Araucária/PR  

Telefone para emergências: 0800 410148  

e-mail: sac@profilatica.com.br 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Classificação de perigo do produto químico: 

Prejuízo Sério aos Olhos/Irritação aos Olhos : Categoria 1 

 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos. 

 

Elementos apropriados de rotulagem:  

 

Palavra de advertência: PERIGO 

 

Frases de Perigo  

Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. 

Provoca lesões oculares graves. 

 

Frases de Precaução  

Lave cuidadosamente após o manuseio. 

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

 

Resposta a Emergência: 

Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 

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. 

Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. 

 

Armazenamento: 

NE – Não exigido 

 

Disposição: 

NE – Não exigido 
 

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Tipo de produto: Mistura 

Mistura: Ácido cítrico, álcool graxo etoxilado/propoxilado e água 

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: 

Ácido cítrico; CAS 77-92-9; Concentração: 18 - 22%. 
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Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 

 

 

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 
Inalação: Remova a pessoa para local arejado e mantenha em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológico ou um 
médico. 
 
Contato com a pele: Em caso de contato com a pele e/ou com os olhos, lave as partes atingidas com 
água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando consigo 
a embalagem ou o rótulo do produto.  
 
Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso 
de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista, 
consulte um médico. 
 
Ingestão: Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito. Consulte um médico imediatamente 
levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA/médico. 
 
Nota para o médico: Não é conhecido antídoto específico. Direcionar tratamento de acordo com os 
sintomas e as condições clínicas do paciente. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. 
Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, 
medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência 
respiratória. Em caso de contato com a pele, não friccione o local atingido. Monitore os gases arteriais. 
Lavagens gástricas não devem constituir  rotina na ingestão. Pese seus benefícios, baseado na 
quantidade ingerida e tempo decorrido após ingestão, contra o seu potencial de complicações. 
Considere o risco de distúrbios metabólicos e lesões gastrointestinais. 
 

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção:  

Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d’água, pó químico e dióxido de 

carbono (CO2).  

 

Não recomendados: Jatos d’água de forma direta. 

 

Perigos específicos: O produto não é inflamável. A combustão do produto químico ou de sua 

embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

óxidos de fósforo.  

 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Mantenha as pessoas afastadas. Isole a 

área de riscos e impeça a entrada desnecessária. Líquidos em chama podem ser extintos por diluição 

com água. Não use um jato pleno de água. Pode alastrar o fogo. Para proteger pessoal e minimizar 

danos, os líquidos inflamados podem ser removidos através de lavagem com água. 

 

Usar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário 

protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina 

d’água. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na 



 

 
FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 

SECBRIL 

Página 3 de 7 
 

N° da Revisão: 01 
01/01/2021 

 

Data da elaboração: 01/01/2020 Data da última revisão: 01/01/2021 N° da Revisão: 01 

 

 

canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, 

observando a legislação local oficial. Não inalar vapores/gases, em caso de incêndio ou explosão. 

 

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:  

 

 Para o pessoal não responsável pelos serviços de emergência: Assegurar ventilação adequada. 

Evacuar a área de perigo e ficar de costas para o vento quando houver vazamento. Evitar inalação, 

ingestão e contato com os olhos. Verificar que somente pessoal treinado faça o serviço de limpeza. 

Vide medidas de proteção nos itens 7 e 8.  

 

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI completo com óculos de segurança com 

proteção de respingos, luvas de segurança, avental em PVC, vestimenta protetora adequada, botas de 

segurança. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de vazamento, onde a exposição é 

grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória (facial inteira) com filtro contra gases 

ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo do ar respirável.  

 

Precauções ao meio ambiente: Não permitir que o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas 

sejam atingidos. 
 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Utilize névoa de água ou espuma supressora de 

vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Interromper o vazamento se não houver riscos. Conter e 

absorver o produto que vazou com material não inflamável e absorvente (ex: areia, terra, terra 

diatomácea, vermiculita) e recolher o produto em recipientes em conformidade com as determinações 

legais locais/nacionais. Neutralize lentamente e cuidadosamente o resíduo antes de levar a disposição 

final. Derrames grandes devem ser contidos através de barreiras ou outros meios para evitar que o 

produto escoe para o meio aquático.  

 

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio: 

Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI. Evitar o contato com os olhos, a pele e roupas. 

Após o uso, lavar bem as mãos. Manuseie em área ventilada. Evite exposição ao produto, pois os 

efeitos podem não ser sentidos de imediato. 

 

Medidas de higiene: Observar as medidas de precaução habituais para o manuseio de produtos 

químicos. Retirar vestes contaminadas e lavar antes de usar novamente. Após o uso, lavar 

cuidadosamente rosto, mãos e todas as partes do corpo que foram expostas ao produto. 

 

Condições de armazenamento seguro: 

 

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou 

explosão. 

 

Condições adequadas: Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o 
produto em embalagem original, em lugar fresco, protegido da luz solar direta. Manter armazenado em 
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temperatura de 0 a 35°C. Não é necessária a adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a 
durabilidade do produto. 
 

 

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Parâmetros de controle: 

 

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos. 

 

Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 

 

Outros limites e valores: Não estabelecidos. 

 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta 

para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução de exposição ao produto.  

 

Medidas de proteção pessoal:  

 

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção contra respingos, e em casos extremos 

proteção facial. 

 

Proteção da pele e do corpo: Vestuário protetor completo de PVC resistente a ácidos e luvas de 

proteção de borracha natural, nitrílica, butílica ou de PVC. O material de proteção a pele deve ser 

suficientemente impermeável e resistente a produtos corrosivos.  

 

Proteção respiratória: Máscara de proteção respiratória (facial inteira ou semifacial) com filtro contra 

gases ácidos. Em casos de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de 

máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável. 

 

Perigos térmicos: O produto não apresenta perigos térmicos. 

 

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Estado físico Líquido  

Cor Translúcido a esbranquiçado 

Odor Característico 

pH do produto puro Aprox. 3,0 

Ponto de fusão/congelamento Não disponível 

Ponto de ebulição Não disponível 

Ponto de fulgor Não disponível 

Taxa de evaporação Não disponível 

Inflamabilidade Não disponível 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade 

Não disponível 

Pressão de vapor Não disponível 

Densidade de vapor Não disponível 

Densidade  1,050 a 1,110g/cm³ 

Solubilidade Solúvel em água 



 

 
FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO 

 

SECBRIL 

Página 5 de 7 
 

N° da Revisão: 01 
01/01/2021 

 

Data da elaboração: 01/01/2020 Data da última revisão: 01/01/2021 N° da Revisão: 01 

 

 

Coeficiente de partição – n-
octanol/água 

Não disponível 

Temperatura de autoignição Não disponível 

Temperatura de decomposição Não disponível 

Viscosidade Não disponível 

 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Reatividade: Não haverá reações perigosas, se as indicações de manuseio forem respeitadas. 

 

Estabilidade química: Nenhuma reatividade perigosa é esperada.  

 

Possibilidade de reações perigosas: Em condições ideais de manuseio não são esperados reações 

perigosas 

 

Condições a serem evitadas: Exposição ao calor, luz excessiva, fontes de ignição. 

 

Materiais incompatíveis: Incompatível com agentes oxidantes 

 

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição térmica produz fumos de óxidos de 

carbono, de ação irritante do trato respiratório superior. 

 

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Classificação do produto diluído para uso: 

 

Toxicidade Aguda: 

Não disponível 

 

Corrosão/irritação à pele: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. 

Lesões oculares graves/ irritação ocular: Provoca irritação ocular grave. 

Sensibilização respiratória/cutânea: Não disponível 

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível. 

Carcinogenicidade: Não disponível. 

Toxicidade reprodutiva: Não disponível. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não disponível 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não disponível 

Perigo por aspiração: Não disponível. 

 

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Ecotoxidade:  
Não disponível 

 

Persistência e Degradabilidade: Não disponível 

 

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial biocumulativo em organismos aquáticos.  
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Mobilidade do solo: Não disponível. 

 

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos efeitos adversos 

 

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Métodos de tratamento e disposição: 

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto, de 

acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais. 

 

Embalagens usadas: Não reutilize embalagens vazias. Estas devem ser mantidas e fechadas, pois 

podem conter restos de produto. Descartar de acordo com o estabelecido para o produto. 

 

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Regulamentações nacionais e internacionais 

 

Terrestre: Não classificado 

 

Hidroviário: Não classificado 

 

Aéreo: Não classificado 

 

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

Norma ABNT-NBR 14725-4:2012. 

 

Lei n°12305, 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 

GHS – Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, 8ed. 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 atualiza o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto 

 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. 

 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009. 

 

RBAC n° 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS 
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
 

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
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As informações contidas nesta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas dos 

MSDS dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao produto, estando de acordo com a norma 

vigente NBR 14725. 

 

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição 

dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 

Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente 

conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NR-7. 

 

As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e 

experiência com o produto, até a data de sua emissão. 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. 


