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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome: NO AR ONE TOUCH ESTILOS RETRÔ
Código interno: 9016 / Refil 9020
Nome: NO AR ONE TOUCH ESTILOS LUXO
Código interno: 9017 / Refil 9021
Nome: NO AR ONE TOUCH LEMBRANÇAS ALEGRIA DE INFÂNCIA
Código interno: 9018 / Refil 9022
Nome: NO AR ONE TOUCH LEMBRANÇAS SONHOS DE VERÃO
Código interno: 9015 / Refil 9019
Empresa: BOMBRIL S/A

Telefone de Emergência: 0800 014 8110
2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Aplicação: O produto No Ar One Touch é um Odorizador de Ambientes, de uso doméstico.
Categoria: Odorizador de Ambientes.
Natureza Química: este produto químico é um preparado contendo Butano- Propano e Perfume.
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: os ingredientes e impurezas para este
produto, não tem importância toxicológica.
Nome químico
Gás (Propano / Butano)

N° CAS

Concentração %

Fórmula
Molecular
C4H10 + C3H8

106-97-8 +
70 - 86
74-98-6
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: os demais componentes da formulação
não são classificados como perigosos.

FISPQ
(Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos)
NO AR ONE TOUCH
Estilos (Luxo, Retrô) e
Lembranças (Alegria de Infância e Sonhos de Verão)
Elaborado: 21/07/2010
Revisão: 00
Página 2 de 7

Elaboração: P&D
Solange Hernandes

Aprovação: P&D
Químico: Maurizio Mercuri
CRQ no: 04130428 - 4ª Região

3 - DENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes: produto inflamável.
Efeitos adversos à saúde humana: o contato prolongado poderá causar irritação da pele. Pode causar
irritação dos olhos e das mucosas. A exposição a grande quantidade do produto, pode causar
manifestações alérgicas, cutâneas e respiratórias.
Efeitos ambientais: poderá contaminar rios.
Perigo específico: produto inflamável, conteúdo sob pressão (gás inflamável Butano/Propano).
Principais Sintomas: entre os sintomas cutâneos mais freqüentes, quando em contato com a pele por
período prolongado, poderá ocorrer coceira e queimação. Os sintomas em intoxicação, podem incluir
alergias respiratórias e cutâneas, vermelhidão e ardência nos olhos.
4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS
Inalação: remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.
Tel. de Emergência: 0800 014 8110 (CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das
Clínicas).
Contato com a pele: remover vestes e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas imediatamente
com água em abundância. Ocorrendo efeitos / sintomas, consultar o Centro de Intoxicações ou Centro
de Saúde mais próximo levando a embalagem do produto.
Contato com os olhos: retirar lentes de contato se presentes. Lavar imediatamente com água corrente
em abundância e se houver sinais de irritação consultar um médico levando a embalagem do produto.
Ingestão: não provocar vômito, consulte imediatamente o Centro de intoxicações ou o médico levando
o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
Recomendações para o médico: avaliar a composição descrita no rótulo.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção apropriados: em caso de incêndio, usar espuma, CO2, pó químico e extintores de
água.
Meios impróprios de extinção: não utilizar agente extintor de água pressurizada se houver
equipamentos energizados no local.
Perigos específicos: PRODUTO INFLAMÁVEL. Não pulverizar perto do fogo. Não perfurar, nem
incinerar. Não expor ao sol nem à temperaturas superiores a 50ºC. CUIDADO. Conteúdo sob pressão.
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O vasilhame, mesmo vazio não deve ser perfurado. Não use ou guarde em lugar quente, próximo à
chamas ou exposto ao sol. Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Guarde em ambiente
fresco ou ventilado.
Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros: usar equipamento de respiração autônoma e
roupas apropriadas para combate ao incêndio.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais: retire da área pessoas desnecessárias. Sinalize o local. Se possível pare a fonte de
derramamento ou vazamento. Use EPI’s: Macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e
luvas de borracha nitrílica ou PVC e proteção respiratória adequada.
OBS.: todos os EPIs devem estar em perfeita condição de uso e conservação, devendo ser efetuada a
substituição
dos
equipamentos
danificados.
Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d’ água vedando a entrada de
galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de
água, absorvendo o produto com material absorvente (ex.: serragem, areia ou argila).
Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de ignição
(aquecedores, equipamentos elétricos, eletrodomésticos, etc). Extinguir todas as chamas.
Métodos para a limpeza: conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para
eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferencialmente com água, evitando o
uso de solventes.
7 - MANUSEIO E ARMAZENAGEM
MANUSEIO
Orientações para manuseio seguro: proteja os olhos durante a aplicação. Não pulverizar perto do
fogo. Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Não use ou guarde em lugar quente,
próximo à chamas ou exposto ao sol. Não misturar com outros produtos.
Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no item 8. Não comer, beber
ou fumar durante o manuseio do produto. Não utilizar equipamentos de proteção individual danificados
ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca.
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ARMAZENAGEM
Condições de armazenamento adequadas: manter fora do alcance das crianças e dos animais
domésticos. Manter o produto em sua embalagem original, adequadamente fechadas em local fresco e
ventilado, ao abrigo da luz solar direta e do calor.
A evitar: locais úmidos, perto de faíscas, fontes de calor e exposição à luz solar.
Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar próximo a alimentos, inclusive os destinados para
os animais e bebidas.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Equipamentos de Proteção Individual:
Proteção respiratória: máscara com filtros contra gases e vapores orgânicos.
Proteção das mãos: luvas de Nitrila, PVC ou outro material impermeável.
Proteção dos olhos: óculos de segurança
Proteção da pele e do corpo: roupas protetoras. Botas de borracha.
Medidas de higiene: não comer, beber ou fumar durante o manuseio com o produto. Lavar-se após o
manuseio, principalmente antes das refeições.
9 - PROPRIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS
Estado Físico: líquido pressurizado.
Cor: incolor a amarelo.
Odor: característico de acordo com o padrão.
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Instabilidade: o produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e
armazenagem.
Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.
Condições a evitar: não expor ao sol nem à temperaturas superiores a 50ºC.
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11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda: não determinado
Efeitos locais:
Inalação: a exposição a grande quantidade do produto, pode causar manifestações alérgicas.
Contato com a pele: o contato prolongado com o produto, pode causar irritação da pele.
Contato com os olhos: o contato com o produto pode causar irritação dos olhos e mucosas.
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto:
Degradabilidade: não determinado.
Ecotoxidade: o produto não agride a camada de Ozônio, não contém CFC.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
Produto: desativar o produto através de incineração em fornos destinados para esse tipo de operação,
equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.
Restos do produto: manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originárias
adequadamente fechadas.
Embalagem usada: proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. Esta embalagem não
pode ser lavada. O produto é inflamável. O vasilhame, mesmo vazio não deve ser perfurado. Nunca
coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Não expor à temperatura superior à 50ºC. Jogue no
lixo a embalagem vazia. Fica proibido o aterro das embalagens.
A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou
usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. A reciclagem pode ser
aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes. A destinação inadequada das embalagens
vazias e restos de produtos no meio ambiente causam contaminação do solo, da água e do ar,
prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. O armazenamento da embalagem vazia deverá ser
efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de
contenção. Use luvas no manuseio desta embalagem.
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14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações Nacionais e Internacionais:
Terrestre: Número ONU 1950
Nome apropriado para Embarque: AEROSSOL, INFLAMÁVEL
Classe ou subclasse de risco: 2.1
Número de Risco: 23
Marítimo: Número ONU 1950
Nome apropriado para Embarque: AEROSSOL, INFLAMÁVEL
Classe ou subclasse de risco: (IMO) 2.1
Número de Risco: 23
Aéreo: Número ONU 1950
Nome apropriado para Embarque: AEROSSOL, INFLAMÁVEL
Classe ou subclasse de risco: (ICAO/IATA) 2.1
Número de Risco: 23

15 - REGULAMENTAÇÕES
Regulamentos Nacionais: Produto notificado na ANVISA conforme Resolução ANVISA nº343/05.
Informações sobre risco de segurança conforme escritas no rótulo:
Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo. MANTER FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação deste produto e proteja
os olhos durante a aplicação. Inflamável. Não pulverizar perto do fogo. Não perfurar, nem incinerar.
Não expor ao sol nem à temperaturas superiores a 50ºC. CUIDADO. Conteúdo sob pressão. O
vasilhame, mesmo vazio não deve ser perfurado. Não use ou guarde em lugar quente, próximo à chamas
ou exposto ao sol. Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Guarde em ambiente fresco
ou ventilado. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de intoxicações ou o
médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação, remova a pessoa para local arejado e se
houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Tel. de Emergência: 0800 014 8110 (CEATOX -
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Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas). Não dê nada por via oral a uma pessoa
inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem para outros
fins. Não misturar com outros produtos.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Este documento foi elaborado com informações que correspondem ao estado atual do conhecimento
técnico-científico nacional e internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé,
apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as orientações do rótulo,
com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.
Este documento foi aprovado eletronicamente

