FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE
PRODUTO QUÍMICO

GLICERINA VEGETAL 99,5% USP KOSHER/HALAL
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1. Identificação do Produto e da Empresa:
Nome do produto
Nome da Empresa:
Endereço:
Telefone:
Fax:
e-mail:

GLICERINA VEGETAL 99,5% USP KOSHER/HALAL
Cosmoquimica Indústria e Comércio EIRELI
Av. Gupê, 10497
55 11 4772 4900
55 11 4772 4955
lab@cosmoquimica.com.br

2. Identificação de Perigos:
Classificação da substância ou mistura
Esta substância não é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 67/548/CEE.
Não é uma substância perigosa de acordo com o GHS.
Elementos da etiqueta
O produto não precisa ser rotulado em conformidade com as directivas da CE ou respectivas legislações
nacionais.

3. Composição e Informações Sobre os Ingredientes:
Tipo de produto:
Classificação:
Nome Químico:
Sinônimos:
CAS:
Fórmula Molecular:
Peso Molecular:
Composição:

Substância
Não perigoso
Glicerol
1,2,3 Propano, glicerol
56-81-5
C3H8O3
92,09
95- 100%

4. Medidas de Primeiros Socorros:
Após inalação: Evitar a inalação de vapores gerados pelo aquecimento acima do ponto de ebulição. Remova
a pessoa para o ar fresco e remover a roupa contaminada. Aplicar respiração artificial se for necessário. Pode
causar irritação das membranas mucosas e vias respiratórias.
Após contato com a pele: Evitar o contato com a pele. Remover a roupa contaminada. Lave bem com água
e sabão. Pode causar irritação se demasiado contato prolongado.
Após contato com os olhos: Não use lentes de contato (risco de danos aos olhos). Enxaguar
abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta (pelo menos 15 min). Em caso de uso de lentes de
contato, removê-los e, em seguida, imediatamente lave os olhos com água corrente em abundância por 15
minutos. Pode provocar irritação e lacrimejamento.
Após ingestão: Não ingerir o produto. Não induzir o vômito. Se estiver consciente, dê 2-3 copos de água, se
adulto, e só um copo de água, se uma criança. Não dê líquidos a uma pessoa inconsciente. Pode causar dor
de cabeça, náusea e aumento da produção de urina.
Notas para o médico: Em caso de diarreia hidratar a vítima. Corrija o equilíbrio de eletrólitos.
5. Medidas de Combate a Incêndio:
Meios adequados de extinção: água, pó químico.
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Perigos especiais: inflamáveis a temperaturas acima de 176 ° C (348,8 ° F) e quando queimadas
apresentam névoas irritantes que devem ser resfriados com água.
Equipamento especial de proteção para combate a incêndios: Não ficar na zona de perigo sem um
aparelho de respiração autónoma apropriada para respiração independente do ambiente. Evitar o contato com
a pele. Mantenha uma distância segura e usar vestuário de proteção adequado.
Outras informações: Evitar a infiltração da água de extinção nas águas superficiais ou águas subterrâneas.
6. Medidas de Controle de Derramamentos ou Vazamentos:
Medidas de proteção para as pessoas: Evitar o contato com a substância. Garantir a ventilação com ar
fresco em recintos fechados.
Medidas de proteção do meio ambiente: O produto é classificado de baixo nível de influências ambientais,
mas deve-se evitar o derramamento em sistemas de esgotos.
Procedimentos de limpeza / absorção: Recolher o produto derramado com terra ou areia e realizar a
lavagem com água. Isolar a área, sinalizando o local. Pare o vazamento, evitando o contato com a pele, olhos,
roupas e inalação de vapores gerados pelo aquecimento, utilizando Equipamento de Proteção Individual.
Não descarte do produto colhido sem tratamento prévio.

7. Manuseio e Armazenamento:
Manuseio: Manusear o produto com a proteção individual descritos na seção 8, para evitar contato com a
pele, olhos e roupas. Evite o contato com fontes de calor e ignição. Não use lentes de contato. Não ingerir o
produto.
Armazenamento: Conservar bem fechado (produto higroscópico), em lugar seco e bem ventilado. Evite o
contato com produtos incompatíveis, como oxidantes. Armazenar em tambores de ferro revestidos com epóxi
ou caixa de plástico de polietileno. Proteger de temperaturas acima de 50 ° C (122 ° F), longe do calor,
chamas e faíscas.

8. Limites de Exposição e Proteção Individual:
Equipamento de proteção individual: As características dos meios de proteção para o corpo devem ser
selecionadas, dependendo da concentração e quantidade de substâncias tóxicas com as condições
específicas do local de trabalho.
Proteção Respiratória: Se houver vapores gerados pelo aquecimento, usando máscara.
Proteção dos olhos: Óculos de segurança.
Proteção das mãos: luvas de PVC.
Proteção da pele e do corpo: Vestuário industrial e avental de PVC.
Higiene industrial: Siga as boas práticas de fabricação.

9. Propriedades Físico-Químicas:
Estado físico e aparência (25 ° C): líquido viscoso
pH: 6,0 - 8,0
Ponto de inflamação: mínima de 160 ° C (320 ° F) a 176 ° C (348,8 ° F)
Ponto de Congelamento: 17 ° C (62,6 ° F)
Ponto de ebulição: 290 ° C (554 ° F)
Auto- Ignição Temperatura: 400 ° C
Limites de explosão: Não aplicável
Pressão de Vapor: 5 mmHg (0666 kPa), a 150 ° C (302 ° F)
Densidade: 1,2600 kg / cm3 a 20 ° C (68 ° F)
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Água Solubilidade: Solúvel em água e álcool, insolúvel em éter, clorofórmio e em óleos.
Taxa de evaporação: 25 ° C (77 ° F)
10 – Estabilidade e Reatividade:
Estabilidade: Estável em condições normais de uso.
Condições a evitar: Fontes de ignição e calor.
Substâncias a serem evitadas: Incompatível com álcalis, agentes oxidantes, ácido acético, cálcio, oxicloreto,
óxidos de crómio e os hidretos de metais alcalinos.

11. Informações Toxicológicas:
O produto não desenvolve sensibilização. Procure o médico somente se houver sensibilização aos
componentes.

12. Informações Ecológicas:
Efeitos eco tóxicos / orgânicos: produtos totalmente biodegradáveis e de baixo impacto ambiental.
Inócuo para o meio ambiente devido à biodegradabilidade total do produto. Não permita que haja vazamento e
contaminação das correntes de água.
Dados ecológicos adicionais
Toxicidade aquática: 96 m para TL glicerol> 1000 mg / l estabelecido pela NIOSH como insignificante.

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição:
Métodos de tratamento e disposição: Tratamento, disposição do produto e recipientes utilizados devem
estar de acordo à legislação local, a legislação estadual e legislação federal.
14. Informações sobre o Transporte:
Classificação DOT: não é um produto controlado DOT (Estados Unidos).
Identificação: Não se aplica
Provisões Especiais para Transporte: Não se aplica

15. Regulamentações:
Informações de dados adicionais contidos nas seções anteriores não são conhecidos.

16. Outras informações:
As informações contidas neste folheto têm caráter orientativo para uma correta manipulação do produto e
procedimentos em caso de emergência.
Uma vez que o uso dessas informações, as condições de uso e transporte do produto não estão dentro do
controle da COSMOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, é responsabilidade do usuário o correto
uso e manipulação do produto.
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GLICERINA VEGETAL 99,5% USP KOSHER/HALAL

DATA
10/2012
05/2014

09/2014

10/2014

12/2014

09/2015

08/2017

Alteração
Emissão inicial
Atualização
do
telefone
da
empresa e adequação à norma
GHS.
Altera o nome comercial do
produto de Glicerina Vegetal
99,5% USP Kosher para Glicerina
Vegetal 99,5% USP Kosher
Alteração do nome comercial do
produto de Glicerina Vegetal
99,5% USP Kosher/Halal para
Glicerina Vegetal 99,5% USP
Kosher.
Alteração do nome comercial do
produto de Glicerina Vegetal
99,5%
USP
Kosher
para
GLICERINA VEGETAL 99,5% USP
KOSHER/HALAL.
Altera
Razão
social
de
Cosmoquimica
Indústria
e
Comércio Ltda para Cosmoquimica
Indústria e Comércio EIRELI.
Retira
as
informações
de
emergência e inclui as informações
nas
medidas
de
primeiros
socorros.

Fonte
Revisão
MSDS do Fabricante 00
MSDS do Fabricante 01

Emissor/Revisor (a)
Daniele Rodrigues
Priscila Moreira

N/A

02

Andreia Trigo

03

Vinícius Eugenio

04

Vinícius Eugenio

05

Vinícius Eugenio

06

Alisson Montanini

N/A

N/A

N/A

