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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA 

EMPRESA  
 

Nome: Limpa Radiador R2.  

Aplicação: limpeza do sistema de 

arrefecimento. 

Razão Social: R2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 

Endereço: End.: Rod. Gumercindo Boza, 

16855 - Mato Limpo – Campo Magro-PR 

CEP: 83535000  

Telefone: Atendimento ao Cliente - (0XX41) 

3335-3240  

E-mail: R2@R2.com.br  

CNPJ: 20.625.895/0001-67 

Químico Resp.: CRQ 09400723-IX 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação de perigo: Produto químico 
não classificado como perigoso de acordo com 
a ABNT NBR 14725-2 
Efeitos agudos - inalação: Pode causar 
irritação na garganta, nariz e pulmão.  
Efeitos agudos - ingestão: Causa irritação na 
boca e na garganta.  
Efeitos agudos - pele: Pode causar irritações 
e dermatite de contato.  
Efeitos agudos - olhos: poderá causar 
irritação, e pode causar lesão às córneas, caso 
não proceda aos primeiros socorros. 

Efeitos ambientais - ar: devido a sua baixa 
pressão de vapor, concentrações tóxicas não 
ocorrem no ar à temperatura ambiente. 
Efeitos ambientais - água: o produto e a água 
resultante do combate ao fogo e de diluição 
são prejudiciais à flora e à fauna e é levemente 
tóxico a vida aquática. 
Efeitos ambientais - solo: o produto 
derramado sobre o solo, por lixiviação e por 
percolamento, pode afetar a qualidade das 
águas do lençol freático, limitando o seu uso. 
 
 
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE 
OS INGREDIENTES 
Natureza Química: Preparado de Ácido 

Cítrico.  

Igreditentes que contribuam para o perigo: 

Ácido Cítrico, CAS nº 77-92-9 

Concentração: 50%. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
Inalação: Remover a vítima para local fresco 
e ventilado, afrouxando as roupas e 
mantendo-a em repouso.  
Contato com a pele: Retirar as roupas 
contaminadas e lavar as partes afetadas com 
água corrente e sabão, pelo tempo mínimo de 
15 minutos. Não leve as roupas 
contaminadas para lavar em casa. Descartar 
objetos de couro contaminados. Procurar um 
médico imediatamente, levando o rótulo do 
produto sempre que possível. 
Contato com olhos: Lavar os olhos com 
água em abundância por 15 minutos, 
mantendo as pálpebras abertas, 
movimentando bem o olho. Procurar um 
oftalmologista imediatamente, levando o 
rótulo do produto sempre que possível.  
Ingestão: Não induzir ao vômito, procurar 
orientação e assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo do produto 
sempre que possível.  
Ações a serem evitadas: Nunca faça uma 
pessoa inconsciente vomitar ou beber 
líquidos. Se a pessoa inconsciente vomitar, 
gire sua cabeça para o lado para evitar 
aspirações. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Meios de extinção apropriados: Pó 
químico, CO2 ou espuma.  
Perigos específicos: Combustão pode gerar 
gases tóxicos de óxido de Nitrogênio (NOX). 
Proteção dos bombeiros: Usar o EPI 
adequado com respirador autônimo aprovado 
(MSHA/NIOSH ou equivalente quando 
combatendo o fogo em áreas fechadas.  

Métodos especiais: Evacue a área e combata 
o fogo a uma distância segura. Evitar contato 
com os vapores e resíduos. 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA 
DERRAMAMENTO / VAZAMENTO 

Remoção de fontes de ignição: Isolar, 
sinalizar o local e comunicar as autoridades 
competentes. Remover ou desativar 
possíveis fontes de ignição. Tomar medidas 
contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. 
Controle de poeira: Não aplicável (produto 
líquido).  
Prevenção de inalação, contato com a 
pele, olhos e mucosas: Evitar a inalação de 
vapores e aerossóis. Evitar contato com a 
pele, mucosa e olhos. Utilizar EPI’s 
recomendados. 
Precauções ao meio ambiente: Para conter 
vazamentos utilizar material absorvente 
(areia, serragem). Evite que o produto entre 
em contato com solo, lagos e cursos d’água. 
Notificar as autoridades competentes em 
caso de acidentes. Método para Limpeza:  
Disposição: Retirar o produto empoçado 
através de caminhão vácuo-truck, ou 
transferir para tanque de emergência. 
Conservar o produto em recipiente de 

emergência, devidamente etiquetado e bem 
fechado, para posterior reciclagem ou 
utilização. Utilizar material absorvente (areia, 
terra, serragem, argila) para recolher o 
líquido não recuperável. Recolher o material 
em recipiente adequado. Incinerar os 
materiais contaminados em instalação 
autorizada. Não despejar no sistema de 
esgotos. A disposição final desse material 
deverá ser acompanhada por especialista de 
acordo com a legislação ambiental vigente.  
Prevenção dos perigos secundários: 
Embalagens não devem ser reutilizadas. 
Após a retirada do material absorvente lavar 
o local com solução neutralizante ou 
detergente alcalino e recolher os resíduos. 
Dispor conforme legislação vigente. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Manuseio - medidas técnicas apropriadas: 
providenciar ventilação exaustora onde os 
processos assim exigirem; o produto deve ser 
manuseado obedecendo normas e 
procedimentos de higiene industrial e 
segurança do trabalho de acordo com a 
legislação em vigor. 
Prevenção da exposição do trabalhador: ver 
item 8. 
Prevenção de incêndio e explosão: Produto 
não inflamável. Evitar manusear próximo à 
fontes quentes e de ignição. 
Precauções para manuseio seguro: Evitar 
contato direto com o produto, se manuseado a 
altas temperaturas, vapores ou névoas podem 
ser liberados e requerem uma boa ventilação 
do local de trabalho. 
Orientações para manuseio seguro: cuidado 
ao manusear o produto aquecido pois poderá 
causar sensibilização ou queimadura de pele. 
Na operação de carga / descarga deve-se 
evitar quedas das embalagens, descidas de 
rampas sem proteção, rolamento em terreno 
acidentado para evitar furos, amassamentos 
ou desaparecimento da identificação do 
produto. 
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Armazenamento - medidas técnicas 
apropriadas: armazene o produto em local 
ventilado e afastado de produtos químicos 
incompatíveis (ácidos e álcalis fortes e 
oxidantes ou ripas de madeira, ao abrigo do sol 
e chuvas e longe de chamas, fogo, faíscas e 
fontes de calor. O descarregamento das 
embalagens mais pesadas deve ser feito por 
meio de empilhadeiras. As embalagens 
NUNCA devem ser jogadas sobre pneus. 
Armazenamento - condições adequadas: os 
recipientes devem ser armazenados em áreas 
identificadas e ventiladas. 
Armazenamento - condições a evitar: 
exposição de embalagens a intempéries (sol, 
chuva, etc.) e temperaturas-ambiente maiores 
do que 60ºC. 
Armazenamento – condições de sinalização 
de risco: classificação conforme Norma 704 
do NFPA – National Fire Protection Agency 
 
 
 
 

4 – Extremo 
3 – Alto 
2 – Moderado  
1 – Leve 
0 – Mínimo        
 

 
 
 

Armazenamento – produtos e materiais 
incompatíveis: manter afastado de ácidos e 
bases fortes e oxidantes fortes. 
Materiais seguros para embalagens: 
Frascos de polietileno – baldes e tambores de 
aço. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: em 
operações com produto aquecido, utilizar 
ventilação local exaustora ou geral diluidora do 
local de trabalho. Em ambientes abertos e 
manobras posicionar-se à favor do vento. 
Parâmetros de controle específicos - limites 
de exposição ocupacional: 
BRASIL - LT / NR 15  
LT – MP VM  
ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Etilenoglicol - N.E. - N.E.  
Equipamentos de proteção individual 
apropriado - proteção respiratória: quando 
as concentrações dos vapores excederem o 
limite de tolerância, utilizar máscara 
respiratória com filtro para vapores orgânicos. 
Em caso de exposição em ambiente confinado 
ou enclausurado, pode ser necessário o uso de 
equipamentos de respiração autônoma ou 
conjunto de ar mandado. 
Proteção das mãos: luvas impermeáveis de 
PVC ou creme de proteção adequado. 
Proteção dos olhos: em caso de operações 
em que haja a possibilidade de respingo do 
produto, utilizar óculos de segurança ou 
protetor facial. 
Proteção da pele e do corpo: macacão 100% 
de algodão e botas impermeáveis. 
Precauções especiais: evitar a exposição 
maciça à vapores; produtos químicos só 
devem ser manuseados por pessoas 
capacitadas e habilitadas; os EPIs devem 
possuir o CA (Certificado de Aprovação); 
seguir rigidamente os procedimentos 
operacionais e de segurança nos trabalhos 
com produtos químicos; nunca utilizar  
embalagens vazias de produtos químicos para 
outras finalidades, tais como armazenar 
produtos alimentícios ou outros materiais. 

 

Inflamabilidade 1 

Saúde 1 Reatividade 0 

Especial  
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Medidas de higiene: roupas, luvas, calçados 
e EPIs devem ser limpos antes de sua 
reutilização; use sempre para a higiene 
pessoal: água quente, sabão e cremes de 
limpeza; lavar as mãos antes de ir ao banheiro, 
comer ou beber; não usar gasolina, óleo diesel 
ou outro solvente derivado de petróleo para a 
higiene pessoal; bons procedimentos 
operacionais e de higiene industrial ajudam a 
reduzir os riscos no manuseio de produtos 
químicos. 

 

9.PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
(valores típicos) 

Estado físico: produto líquido, translucido à 
temperatura ambiente. 
Cores: Límpido Azul. 
Odor: Inodoro. 
pH: 7,5 – 8,6. 

Temperaturas específicas ou faixas de 
temperatura nas quais ocorrem mudanças 
de estado físico: 
Ponto de ebulição: Não se Aplica. 
Ponto de Congelamento: -3ºC 
Limites de explosividade – LEI (limite de 
explosividade inferior): Não se Aplica. 
LES: (limite de explosividade superior): Não 
se Aplica. 
Pressão de Vapor: Não se Aplica. 
Densidade do Vapor: Não se Aplica 
Densidade:1,000 a 1,100 g / ml a 20ºC. 
Solubilidade em água: totalmente solúvel. 
Solventes Orgânicos: N.E. 

Taxa de evaporação: Não se Aplica. 
Miscibilidade em água: Total em todas as 
proporções. 
Volatilidade natural: lenta. 
Congelamento: <-20 ºC. 
Temperatura de Auto-ignição: > 400 ºC. 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Condições específicas - instabilidade: 
produto estável em condições normais; não 
polimeriza. 
Reações perigosas: Não há. 
Condição a evitar: fontes de calor e de 
ignição e fontes de calor. 
Materiais ou substâncias incompatíveis: 
Não há. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações de acordo com as diferentes 
vias de exposição - rota de exposição: sob 
uso normal, a principal rota de exposição se dá 
pela pele; sob altas pressões, por exemplo, 
pulverizações ou operar o produto a quente, 
poderá ser através da inalação. 
Toxicidade aguda - inalação: produto não 
tóxico. 
Contato com a pele: quantidade suficiente 
pode causar irritação pode ser 
absorvida pele intacta.  
Contato com os olhos: de leve a 
moderadamente irritante. 
Ingestão: produto tóxico. 
Efeitos locais: em contato prolongado com a 
pele de indivíduos mais sensíveis poderá 
provocar irritações e dermatites. 
Toxicidade crônica: Exposições repetidas à 
névoas e vapores podem irritar o trato 
respiratório. Produto não listado como 
carcinogênico pelo NT; não regulado como 
carcinogênico pela OSHA; nenhuma atividade 
mutagênica foi observada no teste de AMES. 
Teratogênico em animais. Não há informações 
dos efeitos em humanos. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais, comportamento e 
impactos do produto no ar: concentrações 
tóxicas não ocorrem normalmente no ar a 
temperatura ambiente. 
Efeitos ambientais, comportamento e 
impactos do produto no solo: o produto 
derramado sobre o solo poderá contaminar o 
lençol freático. 
Ecotoxidade: Dependendo da concentração, 
podem haver efeitos tóxicos à organismos de 
lama ativada. 
 
 
13.CONSIDERAÇÕES SOBRE 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento e disposição: 
Produto: esgotar sempre as possibilidades de 
reaproveitamento do produto no processo de 
fabricação; o tratamento e a disposição do 
produto devem ser avaliados tecnicamente, 
caso a caso. 
Resíduo do produto: Incineração ou 
aterramento de acordo com regulamentação 
federal ou regional. 
Embalagem contaminadas: não usar para 
armazenar água ou produtos para consumo 
humano. Não queimar em incinerador. Não 
reutilizar a embalagem.  
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O 
TRANSPORTE 

Regulamentações internacionais: este 
produto não é considerado como produto 
perigoso para o transporte terrestre, marítimo 
e aéreo de acordo com os respectivos 
regulamentos (ADR, IMDG, IATA – DGR). 
Regulamentação nacional: este produto não 
é classificado como perigoso para transporte, 
de acordo com a Portaria 204 do Ministério dos  
Transportes de 20/05/199, Decreto n.º 96.044 
de 18/05/88 e Portaria n.º 402 de 09/09/98. 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Informações sobre riscos e segurança: 
Frases de Risco: R 22 – nocivo por ingestão. 
Frases de Segurança: S2 – manter fora do 
alcance das crianças. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Nos locais onde se manipulam produtos 
químicos deverá ser realizado o 
monitoramento da exposição dos 
trabalhadores, conforme PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 
Funcionários que manipulam produtos 
químicos, em geral, devem ser monitorados 
biologicamente conforme o PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) da NR-7. 
As informações e recomendações constantes 
desta publicação foram pesquisadas e 
compiladas de fontes idôneas, dos MSDS 
dos fornecedores e de legislações aplicáveis 
ao produto. 
Os dados dessa Ficha referem-se a um 
produto específico e podem não ser válidos 
onde esse produto estiver sendo usado em 
combinação com outros. A R2, com os fatos 
desta ficha, não pretende estabelecer 
informações absolutas e definitivas sobre o 
produto e seus riscos, mas subsidiar com 
informações, diante do que se conhece, aos 
seus funcionários e clientes para sua 
proteção individual, manutenção da 
continuidade operacional e preservação do 
Meio Ambiente. 
 

 



 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
DE PRODUTO QUÍMICO 

 

 

6/7 
 

Limpa Radiador R2 

 
Ficha de Informações 
de Segurança de 
Produto Químico 
 
 

Revisão: 001 
Data: 21/01/19 

 
 

SIGLAS UTILIZADAS: 

N.A. = Não se Aplica 
N.D. = Não Disponível 
N.R. = Não Relevante 
NR = Norma Regulamentadora 
N.E. = Não Especificado 
LT – MP = Limite de Tolerância – Média 
Ponderada 
VM = Valor Máximo 
ACGIH = American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists 
TLV - TWA = Threshold Limit Value – Time 
Weighted Average 
TLV – STEL = Threshold Limit Value – Short-
Term Exposure Limit 
IARC = International Agency for Research on 
Cancer 
PPRA = Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais 
PCMSO = Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional 
IMDG = International Maritime Dangerous 
Goods Code 
IATA–DGR = International Air Transport 
Association – Dangerous Goods Regulation. 


