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Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico 

BT-210WF 
 

Última Revisão: 29/Maio/2014 
  Versão Original: 16/Set/2010 

 

______________________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Nome do produto:    BT-210WF                    (patente EUA nº: 5.409.626)   
Utilizações identificadas: substância tensioativa para uso industrial no controle da emissão 

de particulados sólidos 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
BENETECH, INC.    
1851 Albright Road    
Montgomery, IL  60538 USA  
 

Telefone para informações:     1 (630) 844-1300 
Telefones para contato de emergência:  1 (630) 806-7298 / 1 (630) 806-7299 (fax) 
Contato:      wolffa@benetechusa.com 
   
______________________________________________________________________________ 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1 REVISÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 
Forma física: solução transparente 
Estado físico: líquido 
Odor: suave 
Cor: incolor a ligeiramente amarelo 
Viscosidade: média (líquido móvel) 
Riscos imediatos de saúde, físicos e ambientais: nenhum 
 
2.2 EFEITOS POTENCIAIS À SAÚDE 
Contato com os olhos: causa irritação aos olhos, vermelhidão, dor e lacrimejamento. 
Contato com a pele: contato prolongado ou repetido pode causar os seguintes sintomas 
localizados: vermelhidão, inchação, irritação, ressecamento da pele exposta. 
Inalação: irritação do trato respiratório. Sintomas: tosse, dor de garganta, rouquidão, dor de 
cabeça, espirros, irritação nasal, corrimento/secreção nasal. 
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Ingestão: irritação gastrointestinal. Sintomas: dor abdominal, dor de estômago, náuseas, 
vômitos, diarreia. 
 
2.3 OUTROS PERIGOS 
Outros perigos:  Material derramado pode ser muito escorregadio. 
 
______________________________________________________________________________ 

3. INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES  
 
Família Química:  Mistura Surfactante Aniônica  CAS:  Mistura Proprietária 
 
Componente                CAS #   Qtd (% por peso) 
Água 7732-18-5 80% - 85% 
Surfactante Aniônico Segredo Comercial 7% - 12% 
Surfactante Não Iônico Segredo Comercial 7% - 12% 
 
______________________________________________________________________________ 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Os seguintes procedimentos de primeiros socorros presume que sejam seguidas as práticas de 
higiene industrial e pessoal. 
 
Contato c/ olhos: Lave com água em abundância. Se os sintomas persistirem ou se agravarem, 

procure atendimento médico. 
 
Contato c/ pele: Lave com água em abundância. Remova as roupas contaminadas. Se ocorrer 

ressecamento ou erupção cutânea, aplicar loção hidratante.  Lave as roupas 
contaminadas antes de reutilizá-las.  Se os sintomas persistirem ou se 
agravarem, procure atendimento médico. 

 
Ingestão: Imediatamente beba 2 copos de água e induza o vômito, seja ingerindo 

xarope de ipeca ou colocando o dedo na garganta.  NUNCA DÊ NADA VIA 
ORAL PARA UMA PESSOA INCONSCIENTE. Procure atendimento médico. 

 
Inalação: Leve a vítima para um local ventilado. Se houver dificuldade para respirar, 

administre oxigênio. Se a vítima parar de respirar, faça respiração artificial. 
Mantenha a vítima aquecida e tranquila. Se os sintomas persistirem ou se 
agravarem, procure atendimento médico. 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
   
5.1 PROPRIEDADES INFLAMÁVEIS 
 

Temperatura de Auto-Ignição N/A 
Ponto de Fulgor Aquoso: não possui ponto de fulgor 
Limite Inferior de Inflamabilidade N/A 
Limite Superior de Inflamabilidade N/A 

 
5.2 MEIO DE EXTINÇÃO 
Resíduo é um líquido orgânico.  Use extintores classe B (ex: espuma, pó comum). 
 
5.3 RECOMENDAÇÕES AOS BOMBEIROS 
Procedimentos de combate a incêndio: uso de EPI apropriado e aparelho de proteção 
respiratória. 
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:  nenhum 
 
__________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
6.1 PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE 
EMERGÊNCIA 
 
Use óculos de proteção, luvas impermeáveis (borracha natural, nitrílica, neoprene, etc), roupas 
impermeáveis (macacão) e calçados à prova d’água. Deixe o local ventilado com ar fresco para 
maior conforto pessoal. 
 
 
6.2 PRECAUÇÕES AMBIENTAIS 
 
Vazamento Pequeno: Absorva o líquido com papel, vermiculita, absorvente de pisos, ou outro 

material absorvente e transfira para um recipiente apropriado.  
 
Vazamento Grande: Interrompa o vazamento na fonte, represando a área do vazamento para 

evitar sua propagação; bombeie o líquido restante para recuperar o 
tanque. O líquido remanescente deverá ser absorvido com areia, argila, 
terra, absorvente de chão ou outro material absorvente, e jogado com 
uma pá para dentro de recipientes apropriados. Evite o escoamento para 
esgotos, córregos ou outros corpos d’água.  Em caso de vazamento, 
notifique sua ocorrência às autoridades específicas. 

  
 
 
______________________________________________________________________________ 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
7.1 MANUSEIO 
Não coma, beba ou fume quando estiver manuseando este produto. Lave a pele exposta ao 
produto com água e sabão. Lave as mãos após manusear o produto e antes de comer, beber ou 
fumar. Evite exposição da pele ou olhos. Não ingerir o produto. Não respire aerossol contendo 
este produto. Use ventilação mecânica para conforto pessoal. 
 
7.2 ARMAZENAMENTO 
O agente BT-210WF tem sua vida útil garantida de 4 anos assumindo as seguintes condições de 
armazenamento descritas a seguir: 

 Deve ser armazenado em local coberto, livre de incidência de luz solar direta. 

 Temperatura de armazenamento entre 2° a 50°C.  

 Não deve ser exposto a condições de congelamento (-0°C). 

 Sua embalagem não pode ser violada, para que não haja a entrada de contaminantes. 

 Os container de armazenamento (Tote ou IBC), não devem ser empilhados mais de 2 
unidades . 

 
_________________________________________________________________________ 

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA 
São preferidas barreiras mecânicas e/ou de engenharia para prevenir o contato com este 
material em sua forma concentrada.   
 
8.2 PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.2.1 Proteção dos Olhos e Face 
Evite contato com os olhos. Recomenda-se o uso de óculos de proteção ou protetor facial. 
 
8.2.2 Proteção da Pele 
Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Recomenda-se o uso de luvas resistentes, 
como as de borracha natural, nitrílica ou neoprene. Recomenda-se o uso de macacão à prova 
d’água ou resistente a químicos. Recomenda-se o uso de calçados à prova d’água. 
 
8.2.3 Proteção Respiratória 
Evite respirar aerossóis, névoas ou sprays deste material. 
Em caso de provável exposição a aerossóis, névoas ou sprays deste material em sua forma 
diluída, usar respirador destinado para filtrar particulados e vapores orgânicos.  
 
8.2.4 Prevenção de Ingestão 
Evite ingerir este material. Não coma, beba ou fume quando for possível uma contaminação com 
este material.  Lave as mãos com água e sabão após manusear este produto e antes de comer, 
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beber ou fumar.  Remova as roupas contaminadas antes de comer, beber ou fumar e lave-as 
antes de reutilizá-las. 
 
8.3 LIMITES DE EXPOSIÇÃO 
 
BT-210WF aerossol:  15 mg/m3 TWA por 29 CFR 1910.1000 Z-1 (OSHA). 
 
______________________________________________________________________________ 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Aparência/Aspecto Líquido móvel transparente a amarelo 
claro 

Limites de Inflamabilidade Superior/Inferior 
(líquido) 

N/A 

Inflamabilidade (líquido) Não inflamável 

Limites de Inflamabilidade Superior/Inferior 
(sólido, gás) 

N/A 

Inflamabilidade (sólido, gás) N/A 

Temperatura de Auto-Ignição N/A 

Temperatura de Decomposição Os dados do teste não estão disponíveis 

Ponto de Fulgor >101°C 

pH 6.5 - 7.5 

Gravidade Específica 1.013 - 1.020 

Viscosidade <20 cP 

Ponto de Fusão 0°C 

Ponto de Congelamento Inicial 0°C 

Ponto de Ebulição Inicial 100°C 

Taxa de Ebulição Os dados do teste não estão disponíveis 

Odor Suave/Moderado 

Limiar de Odor Os dados do teste não estão disponíveis 

Pressão de Vapor 18.8 mm Hg a 21°C 

Densidade Vapor (ar=1) 0.8 g/l 

Solubilidade na Água 100% (miscível) 

Coeficiente de Partição: n-octanol/água Os dados do teste não estão disponíveis 

Taxa de Evaporação Similar a água 
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__________________________________________________________________________ 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Reatividade: Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização. 
 
Estabilidade Química: Estável 
 
Possibilidade de Reações Perigosas: Polimerização não ocorrerá. 
 
Condições a Evitar: Nenhuma conhecida. 
 
Materiais Incompatíveis: Nenhum conhecido. 
 
Produtos de Decomposição Perigosos: 
 
Substância Condição 
Monóxido de carbono Durante a combustão de resíduos 
Dióxido de carbono Durante a combustão de resíduos 
Hidro carbonos Durante a combustão de resíduos 
Gás, vapor ou particulado tóxico  Durante a combustão de resíduos 
 
______________________________________________________________________________ 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Acute Toxicity: 
Ingestão: rato, LD50 > 2000 mg/kg 
Dérmica: rato, LD50 > 2000 mg/kg 
Inalação: rato, LC50 > 20 mg/l 
 
Dano/irritação dérmica:   não irritante (coelho) 
Dano/irritação ocular:   irritante (coelho) 
 
______________________________________________________________________________ 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Toxicidade Aquática 
Peixe-zebra:  LC50 > 100 mg/l 
 
______________________________________________________________________________ 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 
Método de Eliminação de Resíduos: Permita que os resíduos e materiais contaminados 
sequem ao ar livre ou coifa.  Manuseie como resíduo químico orgânico não perigoso ou envie a 
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um local licenciado e permitido para incinerar os resíduos com uso de incinerador ou outro 
dispositivo de destruição térmica. 
 
______________________________________________________________________________ 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
Nenhuma regulamentação de transporte para este produto. 
Não é classificado como material perigoso ou nocivo. 
 
TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) Embalado : Não regulamentado 
TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) Granel:  Não regulamentado 
TRANSPORTE MARÍTIMO (IMDG):   Não regulamentado 
TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA):   Não regulamentado 
 
 
Esta informação não pretende cobrir todos os requisitos/informações operacionais ou 
regulatórias deste produto. Informação adicional do sistema de transporte pode ser obtida com 
o representante de vendas autorizado ou atendimento ao cliente. É responsabilidade da 
organização transportadora seguir todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis relacionadas 
com o transporte do material. 
 
______________________________________________________________________________ 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 
Não classificado como perigoso para fornecimento ou transporte. Não nocivo. 
Nenhum componente dessa mistura possui exigência de quantidade reportável. 
 
É recomendável ao cliente verificar se no local de uso deste produto existe regulamentação 
específica para aplicações de uso humano ou veterinário, tais como aditivos ou embalagens 
para alimentos, fármacos, produtos domissanitários ou cosméticos, ou ainda se o produto é 
controlado por ser considerado precursor à fabricação de entorpecentes, armas químicas ou 
munições. 
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______________________________________________________________________________ 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
16.1 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 
 
NFPA:   Saúde: 1  Flamabilidade: 0  Reatividade: 0 
 
 

HISTÓRICO DE REVISÕES 

Data Comentário 

16/09/2010 Versão original 

25/01/2013 Rev. 1 – Foram adicionados: propriedades físicas adicionais e dados de 
toxicidade.  

29/05/2014 Rev.2 – Foi complementado o item 7.2 – ARMAZENAMENTO, com 
informações adicionadas sobre vida útil do agente. 

05/03/2013 Data de Emissão 

 
 
A Benetech, Inc. recomenda a cada cliente ou usuário que receber esta FICHA DE INFORMAÇÕES DE 
SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) que a estude cuidadosamente e, se necessário ou 
apropriado, consulte um especialista a fim de conhecer os perigos associados ao produto e entender os 
dados contidos nessa FISPQ. As informações aqui contidas são meramente orientadoras e são dadas de 
boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Exigências regulamentares estão 
sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra. É responsabilidade do usuário assegurar 
que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal. As 
informações aqui apresentadas são pertinentes apenas ao produto em seu recipiente original. Uma vez 
que as condições de uso do produto não estão sob o controle do fabricante, é responsabilidade do 
usuário determinar as condições necessárias para o uso seguro do mesmo. Devido à proliferação de 
fontes de informação, como as FISPQs obtidas de outros fornecedores, não somos, nem podemos nos 
responsabilizar por uma FISPQ que não seja nossa. Se uma FISPQ for obtida de outra fonte ou não 
houver certeza de que esta seja a versão mais atual, entre em contato conosco e peça a FISPQ mais 
atualizada. 
 
 


