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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

Produto:    
Código interno: 
Uso do produto:                          

- Rize Cleanse. 
- 010126. 
- Usado para limpezas pesadas como remoção de 
manchas de ferrugem em azulejos, cerâmicas, 
louças sanitárias, pisos, superfícies metálicas e 
instalações industriais. 

Empresa:                            - Rizelar Ind. e Com. de Artigo de Limpeza Ltda. 
Endereço: - Rua Magalhães Castro, 189 – Riachuelo – RJ  

Cep: 20961-020 
Telefones: - 2501-8216 / 2261-1481 
E-mail:                                - rizelar@rizelar.com.br / sac@rizelar.com.br 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

Classificação da mistura 
 
Toxicidade oral: 
 
Irritação/corrosão por inalação: 
 
 
Irritação/corrosão cutânea: 
 
Irritação/corrosão ocular: 
 
 
Elementos GHS do rótulo 
 
Pictograma de perigo: 
 
 
 
Palavra de advertência: 
Frases de perigo: 
 
 
 
 
Frase de precaução: 
 
 

 
 
- Categoria 4. Pode causar queimaduras na 
garganta, náusea e vômito. 
- Categoria não disponível, mas pode causar tosse, 
febre, irritação ou queimaduras no sistema 
respiratório. 
- Categoria não disponível, mas pode causar 
queimaduras graves. 
- Categoria não disponível, mas pode causar 
queimaduras graves. 
 
 
 
-  
 
 
 
- Não se aplica. 
- Provoca queimadura severa à pele e dano aos 
olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale 
vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa 
de proteção, botas, proteção facial. Lave as mãos 
cuidadosamente após o manuseio 
- Não misture com água na embalagem original. 
Não aplique em superfície aquecida. Nunca 
reutilize a embalagem vazia. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Tipo de produto: 
Sinônimo: 
Natureza química: 
 
Ingredientes perigosos e faixa de concentração: 
 
Número CAS: 
 
Obs: Não há nenhum ingrediente adicional 
presente nas concentrações aplicáveis, que seja 
classificado como perigoso para saúde e ao meio 
ambiente. 

- Mistura. Detergente + ácido fluorídrico. 
- Detergente ácido.  
- Sal orgânico graxo de natureza ácida. 
 
- Ácido fluorídrico  
 
- 7664-39-3. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Ingestão:                              - Lave a boca. Não provoque vômito. 
Inalação: - Remover o paciente para local ventilado e em uma 

posição que não dificulte a respiração. Contate 
imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). 

Contato com a pele:                                     - Retire imediatamente toda a roupa contaminada. 
Lave a pele com água e tome um banho. Lave a 
roupa contaminada antes de usá-la novamente.  

Contato com os olhos:   
 
 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou 
tardios:                                 

- Lave cuidadosamente com água durante vários 
minutos. No caso de uso de lentes de contato, 
remova-as se for fácil e continue enxaguando. 
 
- Pode ser letal se ingerido. Em contato com a pele, 
causa severas queimaduras. Inalação de vapores em 
altas concentrações pode causa diminuição de 
fôlego (endema pulmonar).  

Notas para o médico:       
   

- Dirigir tratamento para o controle dos sintomas e 
condições clínicas. 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

Meios de Extinção:                    - Não é inflamável. 
Perigos específicos da mistura:               - Em contato com alguns metais pode se formar 



 

 
 

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(FISPQ) 

 
 

Revisão: 06                                                Aprovação: 16/09/2020                                                      Página 3 de 7 

 
RIZE CLEANSE 

 

 

hidrogênio altamente inflamável e explosivo. 
Medidas de proteção da equipe de combate a 
incêndio:                         

 
- Usar EPI’s apropriados. 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções especiais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

 
Para o pessoal que não faz parte do serviço de 
emergência: 
 
 
 
Para o pessoal do serviço de emergência: 

                   

 
- Isolar e sinalizar a área e não tocar no produto. 
Eliminar fontes de ignição. Utilizar EPI’s conforme 
seção 8. 
 
- Utilizar EPI’s conforme seção 8. 
 
   

Precauções ao meio ambiente:                                    - Não deixar que entre em esgotos ou mananciais. 
 

Métodos e materias para a contenção e 
limpeza:                

 
-  Para neutralizar o produto utilizar Carbonato de 
Sódio (barrilha) ou Hidróxido de Cálcio (cal) ou até 
mesmo soda cáustica diluída em água. Cuidado 
com respingos durante a neutralização. Após a 
neutralização, absorver do produto utilizar terra ou 
areia Transferir o material absorvido ou 
neutralizado em um recipiente para posterior 
descarte de acordo com a legislação vigente.  

  
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Precauções para manuseio seguro:                                       - Para abertura da embalagem recomenda-se uso de 
EPI completo. Retire o lacre de segurança 
pressionando os dois lados da tampa e girar para a 
direita. Para o fechar, girar a esquerda. Usar em 
área bem ventilada. Evitar contato com os olhos, 
pele e roupas. Chuveiro e lava-olhos devem estar 
disponíveis em local apropriado. 

Medidas de higiene:                           - Lave as mãos após o manuseio e antes de comer, 
beber, fumar ou ir ao banheiro.  

Condições de armazenamento seguro, 
incluindo qualquer incompatibilidade:                               

 
- Armazenar em local seco e ventilado. Manter os  
recipientes fechados fora de uso. Incompatível com 
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bases fortes e alguns metais. 
 
Materiais para Embalagem:         

 
- Recomendado Polietileno de alta densidade. 

                               
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Medidas de proteção pessoal 

 
Proteção respiratória:                   - Para o manuseio do produto, não é necessário o 

uso de máscaras de proteção. Em caso de 
derramamento, usar máscara panorâmica com 
filtros para gases combinados. 

Proteção dos olhos:                       - Para o manuseio do produto, não é necessário o 
uso de óculos de proteção. Em caso de 
derramamento, usar óculos de proteção facial. 

Proteção da pele:             - Para o manuseio do produto, não é necessário o 
avental e bota de PVC. Em caso de derramamento, 
usar avental e bota de PVC. 

Perigos térmicos:                    -Não apresenta perigos térmicos. 
Exigências especiais:                      - Ter por perto, lava-olhos e chuveiro de 

emergência.  
                                                        
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Aspecto: 
Odor e limites de odor: 

- Líquido azul translúcido. 
- Característico. 

pH:                                                  - 3,0 +/- 1,0. 
Ponto de fusão/ponto de congelamento:                         - Não disponível. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição:                               

 
- Não disponível. 

Ponto de Fulgor:  
Taxa de evaporação:                             

- Não disponível. 
- Não disponível. 

Inflamabilidade(sólido;gás):                                           - Não disponível. 
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou 
explosividade:                        

 
- Não disponível. 

Pressão de Vapor:                            - Não disponível. 
Densidade de Vapor: 
Densidade relativa:                        

- Não disponível. 
- 1.03 g/mL. 

Solubilidade:   
Coeficiente de partição – n-octanol/água: 
Temperatura de autoignição:                                    

- Solúvel em água. 
- Não disponível. 
- Não disponível. 
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Temperatura de decomposição:                        - Não disponível. 
Viscosidade:                                      - Não disponível. 

 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Estabilidade e reatividade:  
Possibilidade de reações perigosas:         

- Produto Estável  
- Em contato com certos metais pode liberar 
hidrogênio que, por usa vez, é altamente inflamável 
e explosivo. 

Condições a serem evitadas:         - Umidade e calor intenso. 
Materiais incompatíveis:   - Vidros, metais, bases e materiais orgânicos. 
Produtos perigosos da decomposição:              - Hidrogênio na reação com metais. 

  
11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade aguda 
 
 
 
 
Corrosão/irritação à pele: 
Lesões oculares/irritação ocular: 
Sensibilização respiratória ou à pele: 
Mutagenicidade  em células germinativas:    
Carcinogenicidade: 
Toxicidade à reprodução: 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única: 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida: 
Perigo por aspiração:                       

- Estimativa de Toxicidade Aguda oral da mistura: 
> 300 mg/kg e ≤ 2000 mg/kg. Pode causar 
queimadura na garganta, náusea, vômito e pode ser 
fatal. Pode lesionar a região atingida, causando 
gangrena.  
- Pode causar graves queimaduras até gangrena. 
- Pode causar graves queimaduras até cegueira. 
- Tosse, irritação na garganta e sistema respiratório. 
- Não disponível. 
- Não disponível. 
- Não disponível. 
 
- Não disponível. 
 
- Não disponível. 
- Não disponível. 

 
12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Ecotoxicidades: 
Mobilidade no solo: 
Outros efeitos adversos: 
                       
 
 
 

- Não disponível. 
- Não disponível. 
- É importante impedir a entrada em cursos de água 
e solo por riscos de contaminação. 
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13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Tratamento e disposição do produto:                                          - Normas dos órgãos ambientais locais. 
Tratamento e disposição de restos de produtos:                       - Resíduo perigoso quando neutralizado com 

hidróxidos ou outras bases. 
Tratamento e disposição de embalagem:                                    - Não remover o rótulo até o término do produto. 

Não reaproveitar o recipiente. 
 
14.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Regulamentações internacionais e nacionais 
 
    Transporte terrestre 
 

- Nº ONU:                                             - 1790.    
- Nome apropriado para embarque:                                        - Detergente desincrustante. 
- Classe do Resíduo:                             - Não disponível. 
- Classe de Risco: 
- Grupo de embalagem: 
- Perigos ao meio ambiente: 
 
 
Transporte Hidroviário e aéreo:  

- 8. 
- 2. 
- Solúvel em água. Polui os rios. 
 
 
- Não se aplica 

           
15.  REGULAMENTAÇÕES 
 

Normas Aplicáveis:    
                        
- O transporte, estocagem, tratamento e disposição de resíduos, devem ser feitos segundo as 
regulamentações federais e municipais existentes. (ISO 11014)                                         
                                   

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
- Produto não é tóxico.  
- Líquido corrosivo. 
- Não deve ser manipulado por pessoa que não tenha sido adequadamente orientada 
- Solução fortemente ácida. 
- Não é inflamável.  
- Trata-se de sal orgânico, derivado de um ácido graxo. 
- A embalagem não deve ser reutilizada. 
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