
 

 

MSDS – K25-611006           Revisão 3 

De acordo com a regulamentação EC n° 1907/2006 

GENERIC EU MSDS – Sem dados de país específico  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS/ MISTURAS E EMPRESA/SOCIEDADE.  

1.1. Identificação do produto 

Nome do produto: EXTRATO DE MALTE 

Referência modelo: K25-611006 

Sugestões de preparos ou uso relevante e não aconselháveis 

Sugestões de uso: Uso profissional, serviços de saúde, pesquisa e desenvolvimento científico. 

1.2. Detalhes sobre o fornecedor do MSDS 

Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratório LTDA. 

Endereço: Rua Wenceslau Carlos Glaser Neto, 295 – Atuba – Curitiba-PR 

Telefone: (041) 3535-0900 

e-mail: kasvi@kasvi.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

2.1. Classificação de substâncias ou misturas 

Classificação de acordo com as Diretivas 67/548/EEC ou 1999/45/EC 

Efeitos adversos significantes 

2.2. Dados da etiqueta 

O produto não é sujeito à etiqueta, de acordo com as diretrizes EC ou a respectiva lei nacional. 

2.3. Outros riscos 

Nenhum. 

 

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES 

3.1. Misturas 

Substâncias perigosas: Segundo a lei aplicável não é necessário declarar qualquer componente. 

Informação adicional: Sem dados disponíveis. 

 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Descrição dos primeiros socorros  

Aviso geral: consulte um médico. Mostre a ficha de segurança ao médico que fará o atendimento. 

Se inalado: se estiver respirando, leve a pessoa para um local aberto e com ar fresco. Se não houver respiração faça 

respiração artificial e consulte um médico. 

No caso de contato com a pele: lave bem com sabão e água em abundância. 

No caso de contato com os olhos: como precaução lave os olhos com água. 

No caso de ingestão: nunca dê nada para alguém inconsciente ingerir. Enxágue a boca com água. 

 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos ou com evidência posterior 

 Sem dados disponíveis. 

4.3 Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial 

Sem dados disponíveis. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1. Meios de extinção 

Meio de extinção sugerido: utilize um extintor de água, espuma resistente a álcool, pó químico seco ou dióxido de carbono. 
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5.2. Riscos em potencial oriundos da substância ou mistura 

Sem dados disponíveis. 

5.3. Aviso para Bombeiros 

Utilizar equipamento de respiração para combate a incêndios, caso seja necessário.  

 

6. MEDIDAS CONTRA LIBERAÇÃO (EVAPORAÇÃO) ACIDENTAL 

6.1. Cuidados pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

Utilize equipamentos de proteção pessoal. Garanta uma ventilação adequada. 

6.2. Cuidados ambientais 

Para evitar futuros vazamentos ou derramamento, não deixe o produto aberto. O descarte não deve ser feito no meio 

ambiente. 

6.3. Métodos e materiais para armazenamento e limpeza  

Levantar/mover os produtos sem levantar poeira. Varra e utilize uma pá. Mantenha em um recipiente fechado e adequado para 

descarte. 

6.4. Referência para outras seções 

Para informações de manuseio com segurança, veja o capítulo 7. 

Para informação de equipamentos para proteção pessoal, veja o capítulo 8. 

Para informação de descarte, veja capítulo 13. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Precauções para um manuseio seguro 

Providencie uma ventilação adequada em lugares onde há formação de poeira. 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade. 

Armazene em local arejado. Mantenha o frasco seguramente fechado em local seco e bem ventilado. 

7.3. Uso para fim específico 

Sem dados disponíveis. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 

8.1. Parâmetros de controle 

Componentes com parâmetros de controle no local de trabalho 

Não contém substâncias com valor limite de exposição profissional. 

8.2. Controle de exposição 

Controle adequado de engenharia: manipule de acordo com as boas práticas de higiene e segurança. Lave as mãos antes de 

iniciar e terminar o procedimento com o produto. 

Proteção para olhos/face: é aconselhável utilizar óculos de segurança. 

Proteção para pele: manuseie com luvas. 

Proteção para o corpo: utilize roupas de proteção de acordo com as boas práticas laboratoriais 

Proteção respiratória: é aconselhável manusear com máscara. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

9.1. Informações básicas de propriedades físico químicas. 

Forma Pó 

Cor Marrom 

Odor Sem dados disponíveis 



 

 

Odor característico Sem dados disponíveis 

pH Solução 5%: 5.5 

Ponto de fusão/ponto de solidificação Sem dados disponíveis 

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição Sem dados disponíveis 

Ponto de ignição Sem dados disponíveis 

Faixa de evaporação Sem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) Não aplicável 

Limite superior e inferior de inflamabilidade ou explosão Sem dados disponíveis 

Pressão de vapor  Sem dados disponíveis 

Densidade de vapor Sem dados disponíveis 

Densidade relativa Sem dados disponíveis 

Solubilidade em água Solúvel 

Coeficiente de partição: n-octanol/água Sem dados disponíveis 

Temperatura de autoignição Sem dados disponíveis 

Temperatura de decomposição Sem dados disponíveis 

Viscosidade Sem dados disponíveis 

Propriedades explosivas Sem dados disponíveis 

Propriedades oxidantes Sem dados disponíveis 

 

9.2. Outras informações de segurança 

 Sem dados disponíveis. 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade 

 Sem dados disponíveis. 

10.2 Estabilidade química 

 Estável em condições normais. 

10.3 Possibilidade de reações de risco 

 Sem dados disponíveis. 

 10.4 Condições a serem evitadas 

 Exposição direta a luz solar. 

 10.5 Materiais incompatíveis 

Sem dados disponíveis. 

 10.6. Produtos com risco de decomposição 

Outros produtos de decomposição - sem dados disponíveis. 

 

11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda: sem dados disponíveis 



 

 

Corrosão/irritação na pele: sem dados disponíveis 

Danos graves /irritação na pele: sem dados disponíveis 

Sensibilização da pele ou respiratória: sem dados disponíveis 

Mutação células Germinativas: sem dados disponíveis 

Carcinogenicidade - IARC: nenhum componente deste produto apresenta maiores níveis ou igual a 0.1% é identificado como 

provável possível ou confirmado com humanamente carcinogênico pela IARC. 

Toxicidade reprodutiva: sem dados disponíveis 

Toxicidade para órgãos específicos – exposição única: sem dados disponíveis 

Toxicidades para órgãos específicos – exposições repetidas: sem dados disponíveis 

Risco de aspiração: sem dados disponíveis 

Inalação: se inalado pode ser prejudicial 

Ingestão: se ingerido pode ser prejudicial 

Pele: se absorvido pela pele pode ser prejudicial 

Olhos: pode causar irritação nos olhos. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

12.1 Toxicidade 

Sem dados disponíveis 

12.2 Persistência e degradação 

Sem dados disponíveis 

12.3 Potenciais de bioacumulação 

Sem dados disponíveis 

12.4 Mobilidade em solo 

Sem dados disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação do PBT e vPvB  

Sem dados disponíveis 

12.6 Outros efeitos adversos 

Sem dados disponíveis. 

 

13. CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE 

13.1 Métodos de tratamento para desperdício do produto 

Não descartar junto com lixo doméstico. 

Não descartar em esgotos. 

O produto deve ser tratado de forma especial aderindo às regulamentações administrativas. Oferecer soluções para uma 

empresa de eliminação licenciada para o lixo excedente e não reciclável. 

Embalagem contaminada: eliminar como produto não utilizado. 

 

14. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE 

14.1 Números UN 

IMDG: -              ADR/RID:-            IMDG:- 

14.2 Nome UN para embarque 

ADR/RID: produto não perigoso 

IMDG: produto não perigoso 

IATA: produto não perigoso 

14.3 Classificações de risco de transporte 

IMDG: -              ADR/RID:-            IMDG:- 

14.4 Grupos de embalagem 



 

 

IMDG: -              ADR/RID:-            IMDG:- 

14.5 Riscos ambientais  

IMDG: -              ADR/RID:-            IMDG:- 

14.6 Cuidados especiais para o usuário 

Sem dados disponíveis. 

 

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTAIS 

Este MSDS compreende aos requerimentos da regulamentação (EC) No.1907/2006. 

15.1 Leis/regulamentações específicas de segurança, saúde, e meio ambiente para substâncias ou misturas. 

O produto é classificado, codificado e etiquetado de acordo com as diretrizes/normativas de materiais perigosos. 

15.2 Avaliação de segurança química 

Sem dados disponíveis. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Abreviações e acrônimos: 

ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas pela estrada 

RID: Regulamentação relativa ao transporte de mercadorias perigosas por via férrea 

IMDG: Código Marítimo Internacional para Produtos Perigosos 

IATA: Associação de Transporte Aéreo Internacional. 

LC50: Concentração letal 50% 

LD50: Dose letal 50% 

TWA: Média ponderada de tempo (tempo médio) 

TLV: Valor limite 

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico 

VPvB: Muito persistente e muito bioacumulativo 

IARC: Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer. 

 

 Informações adicionais 

O produto foi desenvolvido exclusivamente para uso por profissional qualificado. As informações acima são baseadas nos 

conhecimentos do fornecedor sobre os dados acima. O usuário deve garantir a exatidão e integridade dessas afirmações pra 

uso específico. 

 

Este documento substitui qualquer edição anterior. 

Data anterior: 25.05.2012 

Data de revisão: 04.02.2013 

Revisão 3 

 

  

 


