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Frases de Perigo: 

Frases de precaução – Resposta à emergência

Telefone: 55 11 4772 4900

Fax: 55 11 4772 4955

e-mail: lab@cosmoquimica.com.br

1 – Identificação do Produto e da Empresa:

Nome do Produto: Guar JK 13 S

Nome da Empresa: Cosmoquimica Indústria e Comércio EIRELI

Endereço: Av. Gupê, 10497 

Elementos da Etiqueta GHS, incluindo declarações de prevenção

Telefone Emergência: 08007208000

2 – Identificação de Perigos:

Classificação de acordo com NBR 14725

Não Classificado

Pictograma

Palavra de Advertência: Não exigido

Nenhum pictograma de perigo é 

utilizado

                      Não Aplicavél

Frases de Precaução: Prevenção

Não Exigida Não Exigida

Não Exigida Não Exigida.

Peso molecular: NI

Nome químico comum 

ou genérico: 

Guar 1k

Sinônimo: Guar hydroxypropyltrimonium chloride

3 - Composição e Informações:

Tipo de produto: Substância

Fórmula molecular: NI

CAS number: 65497-29-2

EC-No NA

4 – Medidas de primeiros socorros.

Inalação: Se inalado, remova a pessoa para um local aberto e fresco. Se necessário, procure

atendimento médico
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Contato com a Pele: Lave a pele afetada com água e sabão. Se a irritação persistir, procure atendimento médico.

Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, enxaguar com quantidades abundantes de água por pelo

menos 15 minutos. Se a irritação persistir, procure atendimento médico.

Ingestão: Se consciente, dê imediatamente grandes quantidades de água e provoque o vômito.

Procure um médico. Nunca dê Qualquer coisa por via oral para pessoa inconsciente.

Perigos específicos da 

mistura ou substância:

Risco de explosão de poeira. Em condições de incêndio, fumos tóxicos e irritantes podem

ser Emitido.

Medidas de proteção 

da equipe de combate a 

incêndio:

Os bombeiros devem usar equipamento de proteção apropriado e auto-suficiente. Aparelho

de respiração (SCBA) com uma peça facial completa operada com pressão positiva.

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.

Precauções pessoais

Sintomas e efeitos mais 

importantes, agudos e 

tardios:

O produto não é classificado como prejudicial ao efeito da saúde humana.

Notas para o médico: Se ocorrer irritação na pele ou erupção cutânea, acesse um conselho médico / atenção.

5 – Medidas de combate a incêndio.

Meios de extinção: Produto químico seco, solo arenoso, dióxido de carbono ou espuma apropriada.

Para o pessoal que não 

faz parte dos serviços 

de emergência:

Garantir ventilação adequada. Faça exame de precauções apropriadas para minimizar

Contato com a pele ou os olhos e evite a inalação de pó. Use proteção adequada

Equipamentos (ver seção 8).

Para o pessoal de 

serviço de emergência:

Use um respirador adequado aprovado por NIOSH / MSHA se for gerada poeira.

Método e materiais 

para a contenção e 

limpeza:

Varredura com pá, coloque em um recipiente seco, limpo e com tampa para disposição.

Evitar Aumentando a poeira. Ventilar a área e lavar o local do derramamento após a

retirada do material estar completa.
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7 – Manuseio e Armazenamento.

Medidas técnicas apropiadas para o manuseio

Precauções para o 

manuseio seguro:

Devem ser empregadas boas práticas de limpeza e engenharia para prevenir a Geração e

acumulação de poeiras. Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar Respirando poeira.

Assegurar boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Medidas de higiene: Não coma, beba e fume nas áreas de trabalho. Lave as mãos após o uso. Remover Roupas

contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar nas áreas de alimentação.

Parâmetros de controle

Limites de exposição 

ocupacional:

Não disponível.

Indicadores Biológicos: Não disponível.

Outros Limites e 

valores:

Proteção olho / rosto: Proteção das mãos: Proteção do corpo: Proteção respiratória: Óculos

de segurança. Use luvas de proteção apropriadas para evitar exposição da pele.

Recomendado: roupa de proteção de trabalho. Em caso de ventilação insuficiente, use

equipamento respiratório adequado.

Candições de armazenamento seguro, incluindo qualquer imcompatibilidade

Prevenção de incêndio 

e explosão:

Evitar contato materiais incompativeis.

Condições adequadas: Armazene em uma área bem ventilada. Manter afastado das fontes de ignição, calor e

chama. Armazene em um recipiente bem fechado. Incompatibilidades: agentes oxidantes

fortes, Bases fortes, ácidos fortes, cloretos e anidridos de ácido. Proteja contra a umidade.

Materiais de embalagem recomendados: materiais resistentes à água.

8 – Controle de exposição eproteção Individual

Ponto de ebulição inicial 

e faixa de temperatura 

de ebulição:

Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

9 – Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado físico, 

forma e cor) e odor: 
Pó fine amarelado. Com odor fraco.

pH: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto 

de congelamento: 180°C

Inflamabilidade (sólido; 

gás)
Não disponível.
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Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade: Não disponível.

Limite inferior/superior 

de inflamabilidade ou 

explosividade:

Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não disponível.

10 – Estabilidade e reatividade

Estabilidade e 

reatividade:

A substância é estável em condições normais de armazenamento e manuseio.

Coeficiente de partição - 

n-octanol/água:
Não disponível.

Temperatura de 

autoignição:
170°C

Temperatura de 

decomposição:
Não disponível.

Corrosão/irritação à 

pele:

Nenhuma irritação da pele.

Lesões oculares 

graves/irritação ocular:

Irritação leve dos olhos.

Sensibilização 

respiratória ou á pele:

Pode causar reações alérgicas a pessoas sensíveis, se inalado.

Condições a serem 

evitadas:

Materiais incompatíveis. Proteja contra a umidade. Geração de poeira.

Materiais 

incompatíveis:

Agentes oxidantes fortes, bases fortes, ácidos fortes, cloretos e anidridos de ácido.

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Não classificado como prejudicial se ingerido.

Toxicidade para órgãos-

alvo específicos - 

exposição única:

NI

Multagenicidade em 

célula germinativas:

Não Mutagênico. Por analogia, as informações fornecidas são baseadas em dados para

produtos com composição similar.

Carcinogenicidade: NI

Toxicidade à 

reprodução:

NI

Página 4 de 7



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

GUAR JK 13 S

CÓDIGO.......: FISPQ-704

REVISÃO.....:00 

Página 5 de 7

09/06/2017

Toxicidade para órgãos-

alvo específicos - 

exposição repetidas:

NI

Perigo por aspiração: NI

Outros efeitos 

adversos:

O produto não possui efeitos adversos conhecidos sobre os organismos aquáticos testados.

Por analogia As informações fornecidas são baseadas em dados para produtos com

composição similar.

13 – Informações sobre transporte

Métodos recomendados para destinação final

Produto: O material deve ser descartado por incineração em um incinerador químico em

Conformidade com os requisitos nacionais e regionais.

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade: Não é biodegradável.

Persistência e 

degradabilidade:

Não é biodegradável.

Número ONU: Não regulamentado

Nome apropriado para 

embarque:

Não regulamentado

Classe ou subclasse de 

risco principal:

Não regulamentado

Resto de produto: O material deve ser descartado por incineração em um incinerador químico em

Conformidade com os requisitos nacionais e regionais.

Embalagem usada: Se o recipiente vazio retém os resíduos do produto, todas as precauções da etiqueta devem

ser observadas. Retorne para reutilização ou disposição de acordo com as regulamentações

nacionais ou locais.

14 – Informações sobre transporte

Terrestre:

Hidroviário:

Classe ou subclasse de 

risco subsidiário:

Não regulamentado

Número de risco: Não regulamentado

Grupo de embalagem: Não regulamentado
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Revisão Revisor

0 Alisson

Nome apropriado para 

embarque:

Não regulamentado

Classe ou subclasse de 

risco principal:

Não regulamentado

Aério:

Nome apropriado para 

embarque:

Não regulamentado

Classe ou subclasse de 

risco principal:

Não regulamentado

Classe ou subclasse de 

risco subsidiário:

Não regulamentado

Grupo de embalagem: Não regulamentado

Perigo ao meio 

ambiente:

Não regulamentado

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 IND E COMÉRCIOEIRELI, é responsabilidade do usuário o correto uso e manipulação do produto.

Data Alteração Fonte

Classe ou subclasse de 

risco subsidiário:

Não regulamentado

Grupo de embalagem: Não regulamentado

15 – Regulamentações

Pegulamentações 

específicas para o 

produto químico:

Não disponível.

09/06/2017 MSDS Fabricante
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