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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE / EMPRESA 
 
Nome de Rótulo do Produto SEVENTY 
 
  
Fornecedor            UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. 
             Marca comercial: ROYAL QUALITY  

         Rua Barão de Sabará nº219, Belo Horizonte, MG. 
         Tel: 55(31) 3389 2750 

 E-mail: atendimento@royalquality.ind.br 
 Website: www.royalquality.ind.br 
 
 

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
Este produto é considerado como uma preparação. 
 
Descrição Química Mistura etanol / água e coadjuvantes 
 
Composição / Informações relativas aos ingredientes 
 
Nome químico                   NºCAS           Conc (%)  Símbolo          Frases R 
 
Álcool etílico    64-17-5     70 
Hidroxietilcelulose        x                   x  
 
 
 
 
 

3. Identificação dos perigos 
 

                       Produto químico inflamável. O contato pode causar irritação nos olhos e mucosas. 
Perigoso para organismos aquáticos. O contato direto com os olhos pode causar irritação ocular. Se ingerido 
ou inalado em grande quantidade pode causar náuseas e mal estar. 
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4. Medidas de primeiros - socorros 
  
Inalação Transportar para a pessoa ao ar fresco, em repouso, com roupa 

desapertada.  
 
Pele Enxágue com água abundantemente. Procure assistência médica caso 

desenvolva irritação. Lave as roupas antes de reutilizá-las. 
 
Olhos Enxaguar logo e quanto for possível com água em abundância. As 

pálpebras devem ser seguradas longe dos globos oculares para 
assegurar uma lavagem completa. Procurar sempre o conselho médico. 

 

Ingestão Não provocar vômito, entretanto, é possível que o mesmo ocorra 
espontaneamente, não devendo ser evitado. Deite o paciente de lado 
para evitar que ele aspire resíduos.  Procure um médico imediatamente. 
 

5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios de extinção Apague o fogo com espuma mecânica, pó químico, CO2 ou água em 

forma de neblina. 
  
Produtos com risco de  
Decomposição / combustão Produto Inflamável. O produto deve-se evitar altas temperaturas e/ou 

centelhas e fagulhas. Não se conhecem produtos de decomposição 
tipicamente perigosos. Evacue a área e combata o fogo a uma distância 
segura.   

 
Equipamento de proteção Conjunto de combate a incêndio especial e apropriado ao evento. 
 

6. Medidas de controle para Derramamento ou vazamento  
 
Precauções pessoais Evitar o contato com os olhos. Remoção das fontes de ignição: 

interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. 
Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio.  

 
Precauções para com o   
Meio Ambiente Impeça a descarga de grandes quantidades para o escoadouro ou em 

vias de água construindo diques com terra, areia ou outro material 
absorvente. 

 
Métodos para Limpeza Maior derramamento: Circunvale com material inerte. Recolher o quanto 

for possível num recipiente limpo. Misturar o resto com vermiculita, areia 
seca ou serragem e depois varrer. Pequenas quantidades podem ser 
lavadas com água para os escoadouros utilizando um jato de água forte.  
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Outras informações Para proteção pessoal veja seção 8. 
 

7. Manuseio e Armazenamento 
 
Manuseio Evitar o contato com os olhos. Não deve ser manuseado com 

ferramentas e/ou equipamentos que produzam centelhas.  
 
 
Precaução contra fogo  Produto Inflamável. O produto pode contribuir na propagação do fogo se 
e explosão                                           exposto a calor intenso. 
 .  
Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas arejadas, ao abrigo do sol, longe de 

fontes de calor, em temperaturas entre 0º e 40ºC  
Manusear longe de fontes de ignição e calor intenso. 
Manter o produto em sua embalagem original. 
 

Outras informações Para manter a qualidade: armazenagem a temperatura ambiente. Evitar 
 as temperaturas elevadas.  
 

8. Controle de exposição / Proteção individual 
 
Controles de Construção As medidas usadas como precauções para manuseio do produto 

químico devem ser observadas. A utilização adequada do produto 
não implica na necessidade imediata da utilização de 
equipamentos de proteção individual. 

Proteção Pessoal 
 
Respiratório Nenhuma recomendação específica. 
Mãos Nenhuma recomendação específica. 
Olhos Nenhuma recomendação específica. 
Pele e corpo Nenhuma recomendação específica.  
 
 
Medidas de higiene: Manter as embalagens fechadas e limpas. 

 

9. Propriedades Físico- Químicas 
 
Aparência Líquido transparente em gel 
Cor  cristalino incolor 
Cheiro característico de álcool 
Ponto / Intervalo de > 70ºC (P = 760mmHg) 
Ebulição    
Ponto / Intervalo de  < -10ºC 
Fusão   
Propriedades Explosivas Não determinado 
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Limites de Explosão  -  
Propriedades de oxidação nenhum 
Pressão de vapor  - 
Densidade   (0,8±0,1) g/mL (20ºC) 
Solubilidade em água Completamente solúvel. 
Ingredientes  
pH, puro (6.5+0.5)  
Viscosidade ~4000 cP (25ºC) 
 

10.  Estabilidade e Reatividade 
 
Instabilidade:  

 
Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável. 

 
Estabilidade Nenhuma decomposição se for armazenado e manuseado 

apropriadamente. Normalmente estável. 
 
Condições a evitar Temperaturas maiores que 40ºC, fontes de calor e ignição, Cuidados 

especiais em ambientes mal ventilados. 
 
Materiais a evitar De natureza aniônica. Oxidantes e redutores fortes. 
 
Produtos perigosos em Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos. 
Decomposição 
 

11.  Informações Toxicológicas 
 
Irritação  
Pele Não é irritante, 
Olhos Levemente irritante  
Sensibilizante Não sensibilizante  
   
Riscos para saúde 
 
Inalação Irrelevante. 
Pele Irrelevante, a não ser casos de pessoas com hipersensibilidade aos 

componentes da fórmula  
Olhos Pode causar irritação.  
Ingestão Pouca urgência de toxicação. 
 
Não são conhecidos efeitos crônicos tais como carcinogenicidade ou efeitos reprodutivos em decorrência de 
exposição crônica aos componentes da formulação. 
 

12. Informações Ecológicas 
 
Dados Ecotoxicológicos 
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Degradação Espera-se que a persistência do produto no meio ambiente seja baixa 
em virtude da biodegradabilidade de seus componentes. 

 
Bioacumulação Nenhuma bioacumulação é esperada. O produto é biodegradado e 

solúvel em água. 
 

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição 
 
Métodos de tratamento e disposição: 
 
Produto:  Desativação, incineração ou aterro de acordo com a legislação local vigente  

Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais. 
Restos de Produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme 

legislação local vigente. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) 
utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente. 
 

Embalagem usada: A embalagem usada não deve ser reutilizada para outros fins. Encaminhar 
para empresa recuperadora de embalagens credenciada ou descartar de 
acordo com a legislação local vigente 

 

14. Informações sobre o Transporte 
 
Nº ONU: 1266 
Classe de risco: 3 
Número de risco: 30 

 

15. Regulamentações 
 
Nome de rótulo do SEVENTY 
Produto  
 
Risco II Registro na ANVISA/MS. n° 2381600020017 – 25 – 33 conf embalagem. 
Categoria                                             Cosméticos. Aut. Funcionamento: 2.03.816-6 

O usuário deve estar atento para possíveis regulamentações locais. 
 
Normas aplicáveis:                           Portaria 204/97 do Ministério dos Transportes. (www.transportes.gov.br) 
 
 

16. Outras informações 
  
Essa instrução refere-se só ao produto mencionado acima e não necessariamente é válida se usada com 
outros(s) produto(s) ou em qualquer processo. As instruções são, ao nível do nosso melhor conhecimento 
atual, corretas e completas e vem dada de boa fé, mas sem garantia. Fica sob a própria responsabilidade de o 
usuário assegurar-se de que as informações são apropriadas para o seu uso especial deste produto.  


