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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

LIPOFOS-HOSP N°: 100

REVISÃO – 02                                                                                    DATA: Outubro/2007

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome Comercial: Lipofos - Hosp
Fornecedor: Tecpon Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Endereço:Rua Nelson Teichmann,275 –Distrito Industrial Cruzeiro – Cachoeirinha- RS
Telefone: (51) 3470-1599
E-mail: tecpon@tecpon.com.br
Telefone de emergência: (051) 3470-1599 ou 0800.5105377

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES:
 Ácido Inorgânico (ácido fosfórico)
 Ácido Orgânico (ácido cítrico)
 Tensoativo Não-Iônico
 Água

 3. APRESENTAÇÃO: é um produto especialmente formulado com detergente para desincrustação e revitalização 
de peças e instrumentos metálicos. Remove toda ferrugem, manchas, corrosões e placas de depósitos alcalinos de 
qualquer utensílio em aço inox.

 4. RECOMENDAÇÕES DE USO: Diluir uma parte do produto em 10 partes de água. Deixar agir de 5 à 10 minutos. 
Após enxaguar com água fria ou morna.

5. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS:
Saúde: Em contato com os olhos e pele poderá ocorrer irritações e queimaduras.
Meio Ambiente: produto possui tensoativos biodegradáveis, mas poderá causar danos a flora, fauna terrestre e 
aquática devido a concentração de tensoativos forma espuma. Poderá ocorrer alterações de pH no meio ambiente. 

6.MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Inalação: N.A..
Pele:  remover a roupa contaminada. Lavar as partes atingidas com água em abundância. Procurar assistência 
médica caso apareça algum sintoma.
Olhos: lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Procurar assistência médica.
Ingestão: Remover o material remanescente da boca. Não provoque vômito. Beber água em abundância. Procurar 
assistência médica, levando consigo a ficha de segurança do produto.

7. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:
Meios de extinção apropriados: Não é inflamável, e não tem risco de explosão.
Equipamentos de proteção: Usar equipamentos completo de combate a fogo. (EPI´s),

8. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO:
Precauções Pessoais: Usar EPI´s convencionais: Óculos, avental de PVC, luvas, Botas.
Métodos de limpeza: Caso haja algum acidente com as embalagens: Isolar a área fazer diques de contenção, 
colocar material absorvente (terra, areia, serragem) e recolher o produto com uma pá. Colocar em uma bombona e 
após comunicar o Departamento Técnico.

9. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:
Manuseio: Utilizar os EPI´s convencionais.
Armazenamento: Armazenar em local limpo sem umidade e calor, sobre palets.
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10. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Equipamentos de proteção individual: luvas resistentes a produtos químicos, como as de PVC.
Proteção Ocular: Óculos de proteção tipo panorâmico.

11. PROPRIEDADES FISÍCO / QUÍMICAS
Estado: Líquido
Coloração: Incolor
PH sol. a 1%: 2,0 – 3,0
Densidade: 1,030 g/cm3

12. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:
Estabilidade: estável a temperatura ambiente
Condição a evitar: Impedir a exposição em altas temperaturas.

13. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade: DL50: 21.905 mg/Kg

14. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:
Possui tensoativos biodegradáveis

15. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES
Resíduos do produto:Não dispor na rede pública de esgoto ou com lixo doméstico.
Embalagens contaminadas:A embalagem vazia deve ser limpa antes de reciclar ou da disposição final. Não 
reutilizar o tambor vazio.

16. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:
Não classificado pela ONU.
Obs: não transportar com medicamentos ou alimentos.

17. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES:
Produto notificado no Ministério da saúde

18. OUTRAS INFORMAÇÕES:
Os dados e informações aqui transcritos  revestem  caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé, e 
representam o que até hoje  se tem conhecimento sobre a matéria,  não significando,  porém que esgotem 
completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e suas 
informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidade, em qualquer fase do manuseio e transporte 
do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes.

Esta FISPQ segue a norma NBR 14725
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