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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ 
 

 

 

NOME DO PRODUTO: NANO PROTEGE STONES 

 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Razão Social: NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SA 

Endereço: Rua Rio Piquiri N° 820 

Bairro: Weissopolis 

Cidade/UF: Pinhais/PR 
CEP: 83.322-010 

www.performance.eco.br 
 

 

Sintomas decorrentes da utilização 
Inalação: Não listado como perigo por inalação sob condições normais de uso; 

Contato com a pele: Este produto não apresenta risco fisico; pode produzir reação alérgica; 

Contato com os olhos: Vermelhidão, dor e visão turva. 

 
 

 

Composição: 

 

 
Identificação Nome Classificação % 

INDEX: 613-088-00-6 
CAS: 2634-33-5 

EC: 220-120-9 

1,2-BENZISOTHIAZOL- 

3(2H)-ONE 

GHS05, GHS07, GHS09 

Dgr 

Acute Tox 4, H302 

Skin Irrit 2 H313 

Eye Dam. 1 H319 

Skin Sens. H317 

M Acute = 1 

0<=x % < 2,5 

 

 

Inalação Mover para o ar fresco; 

Contato com a pele Lavar com água e sabão; 
Contato com os olhos Lavar os olhos com água limpa e fresca durante pelo menos 15 minutos puxando 
as pálpebras para cima; 

Enxaguar a boca. 

Procure um medico. 
 

 

Classe de inflamabilidade Não inflamável; 

Riscos específicos A decomposição gera substâncias perigosas; 
ExtinçãoTodos os agentes extintores podem ser usados; nao utilize jato de agua 

Proteção contra o fogo Usar equipamento de proteção adequado; 

http://www.performance.eco.br/
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Procedimentos especiais O fogo pode originar fumaça negra e densa. Como resultado da decomposição, 
substâncias perigosas podem ser formadas: monóxido de carbono e dióxido de carbono. Exposição a 
substâncias produzidas após a combustão ou decomposição pode ser perigosa para a saúde. 

 

 

Precauções Assegurar a proteção adequada para as equipes de limpeza. 

Métodos de limpeza: Varrer o produto derramado e colocar em um recipiente adequado para disposição. 

Precauções para o meio ambiente: Nenhum. 
 

 

Manusear com cuidado durante o armazenamento e transporte. 

Armazenamento: Armazenar em local fresco e seco. 

Manipulação: Manusear de acordo com normas e as práticas e procedimentos de segurança. 
Sempre lavar as mãos apos o uso. 

 

 

Proteção Respiratória Não é necessária proteção respiratória em condições normais de uso com ventilação 

adequada; 

Proteção para as mãos Usar luvas quando em contato repetido ou prolongado; 
Proteção da Pele Não é necessária roupa especial de proteção nas condições de uso normal; 

Proteção dos olhos Usar óculos de segurança com proteção lateral para evitar danos por partículas cinzas 
e / ou qualquer contato com os olhos; 
Higiene industrial A exaustão local e a ventilação geral devem ser suficientes para garantir conformidade 

com as normas de exposição. 
 

 

Estado físico a 20°C: Liquido 

Cor: Levemente opaco 

Odor: Caracteristico 
pH 6 +/- 0,5 
Ponto de ebulição [°C] nao especificado 

Ponto de ebulição final [°C] Nao relevante 
Temperatura crítica [° C] Nao relevante 
Densidade 1,01 
Solubilidade em água [vol./vol.]   Soluvel 

Ponto de inflamação [°C] Não aplicável. 
 

 

Estabilidade e reatividade Estável em condições normais. 

Produtos Perigosos da Decomposição: Nenhum em condições normais. 
 

 

Toxicidade aguda por inalação: Pode provocar sonolência e / ou vertigem; 

Irritação da pele Um contato frequente ou prolongado pode causar irritação; 
Irritação dos olhos Irritante; 

Crônica Nenhum. 
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16 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 
 

Biodegradação [%]: O produto é biodegradável, mais de 95%. 
 

 

Método de eliminaçãoO descarte das embalagens vazias pode ser feito por uma empresa especializada. 
 

 

Regulamentações nacionais e internacionais Terrestres: Produto não classificado como perigoso para o 

transporte de produtos perigosos, conforme Resolução ANTT 5232/16 do Ministério dos Transportes. 

Número da ONU: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos 

Nome apropriado para embarque: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos 

Classe de risco: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos: 
Subclasse de risco: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos. 
Numero de risco: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos. 

Grupo de embalagem: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos. 

Perigo ao meio ambiente: Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos. 

 

 

 

Nenhuma. 
 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A empresa adverte 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. A 

empresa com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o 
produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, para auxiliar na proteção 
individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente. 

 

 

 

Fim do documento. 
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