
FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE 

PRODUTO  

 

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO E EMPRESA  

PRODUTO: Chemical Point (Apontamento químico em varetas de tungstênio) 

EMPRESA: Brasweld Indústria e Comércio de Soldas 

ENDEREÇO: Rua Capitão Jose Sabino Sampaio, 1869 

         Vila Suconasa / Araraquara – SP 

         CEP: 14807-063 

TELEFONE: (16) 3322-8439 / (16) 3397-3067 / (16) 3010-0976 

EMAIL: brasweld@brasweld.com.br 

SITE: www.brasweld.com.br 

IDENTIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE NFPA Rating: Especial-OXID HMIS 

AVALIAÇÂO: Saude2; Inflamabilidade-0; Reatividade-0  

 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / QUÍMICAS 

Ponto de Ebulição: Decompõe-se a 320 ° C.                   

Gravidade Específica (H2O = 1): 2.17. 

Pressão de Vapor: (PSIG a 70º F (Aerossóis): NA.           

Pressão de Vapor: (Não-Aerossóis) (mm Hg.             

Densidade de Vapor: (Ar = 1): NA e Temperatura): NA                                                                                       

Taxa de Evaporação (BUAC = 1): N/A.                              

Solubilidade em Água: 46% em peso @ 20°C. 

Água Reativa: NO.   

Aparência e Odor: Pó branco - sem cheiro. 

 

3. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO 

FLAMABILIDADE conforme EUA CHAMA     

PROJEÇÃO TESTE (aerossóis): N/A                             

EXTINÇÃO MÍDIA: Névoa de água 

ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIOS: N/A 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIOS: N/A: 

mailto:brasweld@brasweld.com.br
http://www.brasweld.com.br/


PERIGOS DE INCENDIO E EXPLOSÃO INCOMUNS: O material é um agente oxidante, pode 

fornecer oxigênio para estimular ou acelerar a combustão de materiais orgânicos ou outros 

materiais combustíveis Decompõe-se acima de 320ºC (610ºF)  

 

 

4. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

ESTABILIDADE:  [X] ESTAVEL- POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA DESINVESTAMENTE: NÃO 

OCORRERÁ [X] 

Condições a serem evitadas: N/A 

Incompatibilidade de N/A (Mat. Evitar): Ácidos, compostos de amónio, agentes redutores, 

particularmente cianetos, tiocianatos e tiossulfatos. 

Produtos de decomposição perigosos: Óxidos de nitrogênio 

 

5. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA E PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Poeira ou névoa podem irritar o trato respiratório. 

Contato com os olhos: Pode causar irritação local 

Contato com a pele: Pode causar irritação local 

Ingestão: Pode irritar os órgãos internos, chame um médico. Dê vários copos de água.  

Efeitos Crônicos: Condições médicas geralmente agravadas pela exposição: Nenhuma 

conhecida 

 

PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 Contato com os olhos: Lave abundantemente com água. Se a irritação persistir, procure 

assistência médica. 

 Contato com a pele: Lave com bastante sabão e água. 

 Inalação: Remova para o ar fresco 

Ingestão: Administre vários copos de água e induza o vômito. Procure atendimento médico 

 

6. CONTROLE EXPOSIÇÃO / CONTROLE PESSOAL 

Proteção Respiratória (especificar tipo): Em caso de incêndio, use máscara respiratória 

aprovada pela NIOSH 

Proteção dos olhos: Usar Óculos de proteção 

Outro vestuário de proteção e equipamento: Nenhum  

Higiênico Práticas de trabalho: Lave as mãos antes de comer e fumar.  

 

7. ARMAZENAMENTO E MANUSEIO 
 

Passos a serem tomados se o material for derramado ou liberado: Pegue e coloque 

imediatamente em um tambor de fibra ou aço limpo. Etiquetar como "OXIDIZADOR". A água 

pode ser usada para completar a limpeza. 

Métodos de eliminação de resíduos: Eliminar de acordo com os regulamentos locais, estaduais 

e federais. 

Precauções a tomar no manuseamento e armazenamento: Armazenar em local seco e fresco, 

longe de materiais incompatíveis. Siga o Código NFPA, referência b.  

Outras precauções e / ou riscos especiais: MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 



8. INFORMAÇÂO SOBRE REGULAMENTAÇÂO 

A substância está listada. · Proposição 65 (Califórnia): 

 Produtos químicos conhecidos por causar câncer: 

A substância não está listada. · Produtos químicos que causam toxicidade reprodutiva para as 

mulheres: 

A substância não está listada. · Produtos químicos que causam toxicidade reprodutiva para os 

homens: 

A substância não está listada. · Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade no 

desenvolvimento: 

A substância não está listada. · Categorias Carcinogênicas 

 EPA (Agencia de proteção ambiental) 

A substância não está listada. · IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) 

A substância não está listada. · TLV (Valor Limite de Limite estabelecido pela ACGIH) 

A substância não está listada. · NIOSH-Ca (Instituto Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho) 

A substância não está listada. · Canadá Lista nacional de substâncias domésticas (DSL) 

A substância está listada. · Lista canadense de divulgação de ingredientes (limite de 0,1%) 

A substância não está listada. · Lista canadense de Divulgação de Ingredientes (limite 1% 

A substância não está listada. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

A Brasweld Ind. e Com. de Soldas, Fornece as informações aqui contidas em boa fé, mais não 
faz nenhuma   representação ou garantias. As pessoas que receberem esta informação devem 
exercitar o julgamento expressas ou implícitas, de comercialização, não poderão usar estas 
informações para um proposito particular, no que diz respeito as informações indicadas ou ao 
produto a que se referem as informações. Assim a Brasweld Ind. e Com. de Soldas Ltda. Não 
será responsável por danos resultantes do mal-uso das informações aqui contidas 


