
 
 

____________________________________________________________________________________ 

BOLETIM DO PRODUTO 
BT-210WF 

 
Descrição do 
Produto 

●

 

O BT-210WF é um supressor de poeira patenteado, de médio prazo, produzido 
especialmente para poeira hidrofóbica gerada por materiais a granel, tais como 
carvão, coque, cimento e minério de ferro. Esse químico minimiza o uso de água e 
oferece propriedades residuais para sistemas de supressão para múltiplos pontos 
de transferência. 

Principais Usos ●

 

Esse químico foi formulado para ser um produto com ótimo custo/benefício na 
redução dos níveis de poeira, no manuseio de materiais a granel, tais como 
carvão, coque, cimento e minério de ferro. Suas propriedades residuais permitem 
que ele seja aplicado em alguns pontos do sistema, minimizando a adição de água, 
e reduzindo custos com equipamentos e instalação. 

Benefícios ● 
● 
● 
● 
● 

Minimiza a adição de água 
Agente residual de médio prazo com preço competitivo 
Requer o uso de menos equipamentos em poucos pontos de aplicação 
Pode ser usado com a maioria dos sistemas padrão 
Eficácia comprovada em produtos rígidos a úmidos, tais como coque de petróleo.  

Aplicação ●

 

O BT-210WF deve ser aplicado com um sistema de controle de poeira especifico. 
As proporções para diluição variam entre 100:1 a 1200:1, dependendo das 
propriedades da poeira a ser controlada. Entre em contato com seu Consultor de 
Vendas da Benetech Brasil para obter informações mais detalhadas sobre os 
sistemas de aplicação. 

Transporte ●

 

Caminhões-tanque, contêineres retornáveis de 330 galões ou bombonas não 
retornáveis de 55 galões. 

Manuseio e 
Armazenagem 

● O BT-210WF é um produto não perigoso, mas deve ser manuseado com cuidado. É 

uma solução concentrada e pode causar queimaduras e irritações na pele, olhos e 

nariz. Pode também deixar a pele extremamente seca, motivo pelo qual deve-se 

usar loção hidratante após exposição. 

 
● O armazenamento pode ser feito em construções de aço doce ou fibra de vidro. 

Limite recomendado para armazenamento: 6 meses. 
 
 

 



 
 

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança 

sobre o Produto Químico BT-210WF 
 

   

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA 
______________________________________________________________________________ 
 

Nome do produto: BT-210WF    CAS:  Mistura Proprietária 

 

Nome Genérico:   Mistura Surfactante Aniônica  Patente EUA # 5.409.626 

 
Fabricante:  BENETECH, INC.   Telefone:  (1-630) 844-1300 

Endereço:  1851 Albright Road 
   Montgomery, IL  60538 

 
Classificação de risco: Não Perigoso 

 

Códigos NFPA:  Saúde – 1  Flamabilidade – 0 Reatividade - 0 

 

 

INDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
______________________________________________________________________________ 
 

Se houver ingredientes de risco (químicos ou carcinogênicos) presentes, de acordo com a 
classificação dos órgãos americanos IARC, NTP e OSHA, estão sujeitos às exigências contidas no 

SARA Título III Seção 313, devendo ser identificados nesta seção. 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
______________________________________________________________________________ 
 

Ponto de ebulição a 760 mm Hg: 100°C 
Taxa de evaporação (n-Butil Acetato = 1): <1 

Pressão do Vapor a 20°C: <1 mm Hg 

Gravidade específica a 25°C: 1.0143 – 1.0206 
Peso em Libras / Galão: 8.465 - 8.517 

Solubilidade da água (%): Solúvel 
Densidade específica do vapor (ar = 1): >1 

% Volátil por Volume: ~72 

Aspecto: Líquido 
 

 

DADOS SOBRE PERIGOS DE INCÊNDIO/EXPLOSÃO 
______________________________________________________________________________ 
 

Ponto de Fulgor (Método): >101.12°C (ASTM D 93) 
Limite Explosivo: Inferior: N/A 

 Superior: N/A 

Meios de Extinção: Névoa de água, dióxido de carbono ou pó químico seco. 
Procedimentos Especiais de Combate Usar máscara de oxigênio durante o combate a incêndio 

a Incêndio: químico. 
Riscos de Explosão e Incêndio Incomum: Nenhum. 

 



 
 

 

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
________________________________________________________________________________________ 

   

*Os resultados EC50 são calculados usando-se os limites de mortalidade nos quais 50% de mortalidade ocorre 
na concentração correspondente resultante. 

 
Valores de limitação limiar: Veja seção Identificação de Perigos. 

Olhos: Causa irritação, vermelhidão, lacrimejamento. 

Pele: Contato prolongado ou repetido pode causar irritação moderada e 
ressecamento. 

Inalação: Inalação excessiva dos vapores pode causar irritação nasal e 
respiratória. 

Ingestão: Pode causar irritação gastrointestinal, náusea, vômito e diarréia. 
 

 

 

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
________________________________________________________________________________________ 
 

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

administrar oxigênio. Se a vítima parar de respirar, faça respiração artificial. 
Mantenha a vítima aquecida, em silêncio e procure atendimento médico. 

Contato/Pele: Lavar com água em abundância. Remover roupas contaminadas. Se ocorrer 
ressecamento ou rash cutâneo, aplicar loção hidratante.  Lave as roupas 

contaminadas antes de reutilizá-las. 

Olhos:  Lave com água abundante. Procure atendimento médico. 
Ingestão: Faça a vítima beber imediatamente dois copos de água e induza o vômito, 

com a ingestão de xarope de ipeca ou colocando-se o dedo na garganta 
da vítima.   NUNCA DÊ NADA VIA ORAL PARA UMA PESSOA 

INCONSCIENTE.  Procure atendimento médico imediato. 

Vias Principais de Entrada:         Inalação, contato com a pele. 
Efeitos Crônicos para a saúde: A superexposição a esse material causou o seguinte efeito em animais de 

laboratório: danos aos olhos. 
 

 
 

ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
________________________________________________________________________________________ 
 

Estabilidade: Estável. 
Incompatibilidade: Evite contato com materiais oxidantes, álcalis, ácidos 

minerais. 
Polimerização Perigosa:  Não ocorre. 

Produtos de Decomposição Perigosos: Monóxidos/dióxidos de carbono, óxidos sulfúricos, óxidos de 
nitrogênio. 

Condições a serem evitadas:  Nenhuma para o uso determinado. 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Data do 
Teste 

 
 

BT-210WF 
Concentração 

P. promelas 
LC50: 980 mg/l 

(0.0980%) 
Mortalidade 

 
 

BT-210WF 
Concentração 

C. dubia 
EC50 840 mg/l  

(0.0840%) 
Mortalidade 

 

15/08/2005 

 

0.0625% 

 

5% 

 

0.0125% 

 

5% 
 0.125% 85% 0.0250% 5% 

 0.250% 100% 0.0500% 10% 
 0.500% 100% 0.1000% 65% 

 1.000% 100% 0.2000% 100% 
 

 

 
 

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO 
________________________________________________________________________________________ 

 

Vazamento Pequeno: Absorva o líquido com papel, vermiculita, absorvente de pisos, ou outro 
material absorvente e transfira para o exaustor. 

Vazamento Grande: Interromper o vazamento na fonte, fechando a área do vazamento para 
evitar sua propagação; bombear o líquido restante para recuperar o tanque. 

O líquido remanescente deve ser absorvido com areia, argila, terra, 

absorvente de chão ou outro material absorvente, e jogado com uma pá 
para dentro de contêineres.  

Evite o escoamento para esgotos, córregos ou outros corpos d’água.  Em 
caso de vazamento, notifique sua ocorrência às autoridades específicas. 

Gerenciamento de Resíduos: Vazamento Pequeno – Permitir a evaporação da parte volátil no exaustor. 
Permitir tempo suficiente para que os vapores desobstruam  

completamente a tubulação do exaustor.  O descarte do material  

remanescente deve estar de acordo com as regulamentações  
aplicáveis. 

Vazamento Grande: Seu descarte deve estar de acordo com todas as 
regulamentações locais, estaduais e federais. 

 

 
 

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Manuseio/Armazenamento: Os contêineres deste material podem reter resíduos. Todas as 

                                              precauções fornecidas na FISPQ deverão ser observadas. 

 

 
 

 



 
 

 

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
________________________________________________________________________________________ 

 

Ventilação: Forneça ventilação mecânica (exaustão geral e/ou local) suficiente 
para manter a exposição abaixo do TLV. 

Proteção Respiratória: Se o limite de exposição ao produto no local de trabalho for 
excedido, aconselha-se o uso de uma máscara aprovada pelo  

NIOSH/MSHA, na ausência de controle ambiental adequado.  As 

normas da OSHA também permitem outros respiradores 
NIOSH/MSHA sob condições específicas. Controles administrativos 

ou de engenharia devem ser implementados para reduzir a 
exposição. 

Luvas de Proteção: Use luvas resistentes, como as de borracha natural, neoprene ou 
borracha nitrílica. 

Proteção ocular: Use óculos de proteção em conformidade com as normas da OSHA. 

Outros Equipamentos de Para evitar contato repetido ou prolongado com a pele, use 
Proteção: roupas e botas impermeáveis. 

 
 

 
 
 
As informações contidas na data da preparação deste documento eram tidas como precisas e foram 
fornecidas de boa fé, em conformidade com as leis federais e estaduais aplicáveis. Entretanto, não é dada 
nenhuma garantia ou representação a respeito de tais informações. 
 
 
 

Data de Emissão:  06/06/2011 
 


