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1. Informação do produto e da empresa: 

Nome do produto (nome Comercial): Sabonete Amazônia Natural 
Código interno de identificação do produto: 7898005100374 

Nome da empresa: KJ Kady Jaqueline Ltda 
Endereço: Estrada dos Crisântemos 220 
Complemento: Barueri – SP 
Telefone para contato: 11-4194-1177 
Telefone para emergências:  

2. Identificação de perigos: 

Perigos mais importantes: Pode causa irritações, em pessoas sensíveis. 
Efeitos do produto: 

➢ Efeitos adversos á saúde humana: Contato com a pele: se houver irritação, suspenda o uso e consulte um médico. 
Contato com os olhos: em caso de contato acidental com os olhos, enxágue abundantemente 
com água 
Ingestão: não ingerir 

➢ Efeitos ambientais: Produto facilmente biodegradável no solo e na água. 
Não é prejudicial aos peixes, organismos aquáticos e a microrganismos não patogênicos. 

➢ Perigos físicos e químicos: Não Disponível 

Perigos Específicos: Não Disponível 
Principais sintomas: Pele: Não há absorção 

Ingestão: Evitar 
Olhos: O contato pode causar irritações. 

Classificação de perigo do produto químico  Não aplicável 
Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos, ONU. 

Visão geral de emergências: Tratamento sintomático. 
Elementos apropriados da rotulagem: Não Aplicável 
Palavra de advertência: Não aplicável 
Frases de Perigo: Não aplicável 
Frases de Precaução: Manter em lugar fresco ao abrigo da luz intensa e fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em 

caso de contato acidental com os olhos, enxague abundantemente com água. Se houver irritação, 
suspenda o uso e consulte um médico. 

3. Composição e informações sobre os ingredientes: 

Substância:  Nº  CAS :  

➢ Nome químico ou comum: 
Adeps  Bovis (93%), Orbignya 

Oleifera Oil (7%),Tetrasodium 
,Fragrance, BHT, Citricacid, 
Calcium,Carbonate, Sodium 

Laureth – 2Sulfate, Limonene, 

Linalool e Amul Cinnamal 

 

➢ Sinônimo:  

➢ Impurezas que contribuam para o 
perigo: 

 Nº  CAS :  

Mistura:  

➢ Nome químico ou comum:  

➢ Natureza química: Mistura de produtos de origem animal, mineral, vegetal e sintéticos. 

Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo: 
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➢ Nome químico ou 
comum: 

Não Aplicável Nº  CAS : Não Aplicável 

➢ Concentração ou faixa 
de concentração: 

Não Aplicável 

4. Medidas de primeiros socorros: 

Medidas de primeiro- socorros:  

➢ Inalação: Não aplicável 

➢ Contato com a pele: Lave com água. 

➢ Contato com os olhos: Enxágüe abundantemente com água. 

➢ Ingestão: Em caso de ingestão, não provoque vômito, lave a boca com  água em abundância e procure auxílio 
médico. 

Ações que devem ser evitadas: Não disponível. 
Proteção para o prestador de socorros: Não disponível. 
Notas para o médico: Tratamento Sintomático 

5. Medidas de combate ao incêndio: 

Meios de extinção apropriados: Água pulverizada,  dióxido de carbono, espuma ou pó Químico. 
Meios de extinção não recomendados: Não Aplicável 
Perigos específicos referentes às medidas: Não Aplicável 
Métodos especiais de combate a incêndio: No eventual incêndio, utilizar todos os equipamentos de proteção adequados ao produto. 
Proteção das pessoas envolvidas no combate a 
incêndio: 

Os bombeiros devem usar todos os equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, botas e 
máscara apropriada) e principalmente aparatos de respiração. 

Perigos específicos da combustão do produto 
químico: 

Não Aplicável 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento: 

Precauções pessoais: Não Aplicável 

➢ Remoção de fontes de ignição: Não Aplicável 

➢ Controle de poeira: Não Aplicável 

➢ Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos: 

Evitar contato com a pele mucosa e olhos. 

Precauções ao meio ambiente:  Evite que os efluentes entrem nos escoamentos, esgotos ou córregos. 
Procedimentos de emergência e sistema de 
alarme: 

Não disponível. 

Métodos de limpeza:  

➢ Coleta: Não Aplicável. 

➢ Neutralização: Não Aplicável. 

➢ Descontaminação: Não disponível. 

➢ Materiais absorventes: Não disponível. 

➢ Aspiração de Poeiras Não disponível. 

Prevenção de perigos secundários: Não disponível. 
Diferenças na ação de grandes e pequenos 
vazamentos: 

Não disponível. 

7. Manuseio e armazenamento: 

Manuseio: Ao manusear o produto utilizar os EPI's 
Medidas técnicas apropriadas: 
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➢ Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Manter em lugar fresco ao abrigo da luz intensa 

 

➢ Prevenção de incêndio e explosão: Não Aplicável 

 
Precauções e orientações para manuseio seguro: 
Medidas de Higiene: 

➢ Apropriadas Aplicar as boas prática de higiene e limpeza industrial. 

➢ Inapropriadas Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. 

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ventilado 
Medidas Técnicas: 

➢ Condições adequadas Manter o produto em embalagem fechada, em local seco e ventilado, longe de fontes de calor e 
ao abrigo de luz solar direta. 
Mantenha as embalagens na posição vertical e afastadas de crianças e animais domésticos. 

➢ Condições que devem ser evitadas: Não Disponível 

Materiais para embalagens 

➢ Recomendados: Caixas de Papelão 

➢ Inadequados:  

8. Controle de Exposição e proteção pessoal: 

Precauções especiais: Não disponível. 
Parâmetros de controle específicos 

➢ Limites de exposição ocupacional: Não disponível. 

➢ Indicadores biológicos: Não disponível. 

➢ Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas de controle de engenharia Não disponível 
Equipamento de proteção individual apropriado 

➢ Proteção dos olhos/face: Não Aplicável. 

➢ Proteção da pele e do corpo: Não Aplicável. 

➢ Proteção respiratória: Não Aplicável. 

➢ Proteção das mãos Não Aplicável. 

9. Propriedades físicas e químicas: 

Aspecto: Sólido .  
Odor e limite de odor: característico.  
Odor : conforme padrão. 
Cor Branco Amarelado 

 

Alcalinidade livre : máxima 0,05%  
pH ( Solução 1 % ) : 9,0 a 11,0  
Prova de Espuma : 100 a 300 ml 
Peso Médio : 12 g 
% Perda de Peso : tabela Inmetro 
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10. Estabilidade e reatividade: 

Estabilidade Química: Estável. Permanece inalterado nas condições normais de acondicionamento.  
Reatividade: Não ocorre 
Possibilidade de Reações perigosas: Não ocorre 
Condições a serem evitadas: Evitar altas temperaturas.   
Materiais ou substâncias incompatíveis: Evitar contato com agentes oxidantes. 
Produtos perigosos da decomposição: Não há 

11. Informações Toxicológicas: 

Efeitos específicos: Não foram encontrados até o momento efeitos adversos à saúde, se manuseado corretamente. 
 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

➢ Toxidade aguda Inalação: não produz efeitos colaterais. 
Contato com a pele: o contato prolongado com a pele pode causar ressecamento, irritações e 
dermatites. 
Contato com os olhos: pode causar irritação. 
Ingestão: pode provocar irritação no trato digestivo. 

➢ Toxicidade crônica Não disponível 

➢ Principais sintomas Não disponível 

Substâncias que podem causar 

➢ Interação: Não disponível 

➢ Aditivos: Não disponível 

➢ Potenciação: Não disponível 

➢ Sinergia: Não disponível 

12. Informações ecológicas: 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 

➢ Ecotoxicidade: Não disponível 

➢ Persistência e degradabilidade: Produto facilmente biodegradável no solo e na água. 
Não é prejudicial aos peixes, organismos aquáticos e a microorganismos não patogênicos. 

➢ Potencial bioacumulativo: Não disponível 

➢ Mobilidade no solo: Não disponível 

➢ Outros efeitos adversos: Não disponível 

13. Considerações sobre tratamento e disposição: 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

➢ Produto: O descarte do produto deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável ( Federal, 
Estadual ou Municipal). 

➢ Restos de produtos: O descarte do produto deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável ( Federal, 
Estadual ou Municipal). 

➢ Embalagem usada: O descarte do produto deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável ( Federal, 
Estadual ou Municipal). 

14. Informações sobre transporte: 

Regulamentações nacionais e internacionais  

➢ Terrestres: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 

➢ Hidroviários Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 
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➢ Aéreo: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 

Para produto classificado como perigoso para 
o transporte terrestre 

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 

Número ONU: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 
Nome apropriado para embarque: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 
Classe/subclasse de risco principal e 
subsidiário, se houver: 

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 

Número de Risco: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 
Grupo de embalagem: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 
Regulamentações adicionais: Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme resolução 420 da ANTT 

15. Regulamentações: 

Regulamentações especificas para o produto 
químico: 

 

16. Outras informações: 

Informações importantes, mas não 
especificamente descritas às seções anteriores: 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece 
informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus 
perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus 
empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 

 
Referências bibliográficas: [ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725-Parte 2:2009, adoção do 

GHS. 

[BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro de 200 

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial 

BCF - Bioconcentratio factor 

CAS - Chemical Abstracts Service 

 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações técnicas tidas 

como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento é ser um guia para 

manuseio apropriado do material. É de responsabilidade  do usuário determinar a adequação destas informações para a 

adoção das precauções de segurança necessárias.

 


