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1 . IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: ÁLCOOL GEL IODONTOSUL 

Distribuído por: Souza e Leonardi Ltda 
Endereço: Rua :Vitor Valpírio, 343 -Porto Alegre-RS 
Telefone da Empresa: (51) 3374.2978 
Fax:  (51) 3374.2978 

2 . COMPOSIÇÃO 

Classificação Química: Mistura 
Descrição: Gel antisséptico  
Álcool, água, alcalinizante, agente espessante, emulsionante e desnaturante. 
 

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes:  Produto químico inflamável. 
Efeitos do produto: Pode causar irritação e lesões em contato com os olhos e mucosas. 
Perigos específicos: Produto inflamável não deve ser manuseado com ferramentas e/ou equipamentos 
que produzam centelhas, bem como em locais pouco ventilados deve ter cuidados especiais.  
 

4.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados 
Produto inflamável, portanto exposto a grandes temperaturas ou fagulhas pode inflamar-se facilmente 
Extintores: Pó químico ou CO2  

Meios de extinção não apropriados 
Não utilizar água ou  qualquer outro líquido para extinção das chamas . 

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo 
Utilizar equipamento de proteção respiratória autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio, 

 

5.  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Por inalação: Mover a vítima para um local ventilado e consultar um médico. 

Por ingestão: Manter a vítima em repouso e não induzir vômito. Produto contém desnaturante Benzoato 
de Denatonium. Consultar um médico, produto à base de etanol.   

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo 
Utilizar equipamento de proteção respiratória autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio,. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais 
Garantir ventilação apropriada. Evitar inalação e contato com os olhos e mucosas. Utilizar equipamento 
de proteção adequado. 

Para pessoal do serviço de emergência 
Utilizar equipamento de proteção adequado. Manter as pessoas afastadas do local, para prevenir 
inalação. Evitar  contato do produto com os olhos e mucosas. 

Remoção de fontes de ignição 
Isolar a área contra fontes de ignição ou calor. 

Precauções ao meio ambiente 
Estancar vazamentos.para  evitar que o produto afete cursos de águas superficiais. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza 
Sempre que possível recupere o produto com material absorvente (serragen, palha) e remova o solo 
contaminado colocando-os em recipiente para tratamento adequado. Estancar o vazamento com barreiras 
para evitar o seu espalhamento em cursos d’água. 

Descarte 
De acordo com as regulamentações regionais. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Condições de armazenamento adequadas 
O produto deve der mantido em sua embalagem original fechada. Armazenar em local ventilado, evitando 
exposição ao sol, temperaturas elevadas e fontes de ignição. 

A evitar 
Fontes de ignição e calor intenso.  

Produtos e materiais incompatíveis 
Agentes oxidantes. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Equipamento de proteção individual apropriado (EPI) 
A utilização do produto de maneira correta e em quantidades moderadas não implica na necessidade de 
uso de EPI. Caso sejam manipuladas grandes quantidades do produto utilizar: 

Proteção da pele e corpo:        Camisa de mangas longas, calça comprida e botas 
Proteção respiratória: Máscaras faciais ou semi-faciais 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral 

Caso ocorra irritação, alergia ou ingestão consulte um médico 
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 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Estado físico: Gel 

Cor: Incolor 

Odor: Alcoólico 
Solubilidade em água: solúvel 

pH : 5,5 – 8,0 

Densidade:   0,79 – 1,10 g/cm3 

   

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade Química 
Estável  
Reações perigosas 
Produto inflamável não deve ser manuseado com equipamentos que produzam centelhas, bem como em 
locais pouco ventilados deve-se ter cuidados especiais. 
Produtos perigosos da decomposição 
Monóxido de carbono e gases irritantes gerados pela decomposição térmica. 
  

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: Não conhecido 
Sensibilização: pele:não corrosivo, não iirritante / olhos (coelho): irritação média 
Sensibilidade respiratória ou à pele: Não sensibilizante. 
Mutagenicidade: Não conhecido. 
Carcinogenicidade: Não conhecido. 
Perigo por aspiração: Não oferece riscos. 
Perigo por ingesto: Pode provocar problemas gstrointestinais, dor de cabeça, náuseas e vômito. Beber 
grande quantidade de água. Consultar um médico. Não provocar vômitos ou administrar medicamentos 
sem prescrição médica. 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos Ambientais 
- Efeitos sobre organismos aquáticos: o produto é solúvel em água e não deve ser lançado em rios, 
lagos e mares por poder apresentar efeitos tóxicos sobre peixes, crustáceos e algas. Pode afetar no uso 
da água por interferir em sua qualidade. 
- Efeitos sobre organismos do solo: o produto pode afetar o solo e microorganismos presentes nele. 
Pode afetar também a qualidade dos lençóis freáticos. 
Ecotoxidade: Não determinado. 
Degradabilidade: É esperada rápida degradabilidade. 
Potencial biocumulativo: Não disponível. 
Mobilidade no solo: Não disponível. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Método de tratamento e disposição 
Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais 
Produto 
A destinação apropriada do produto e restos de produto deve ser realizada em local autorizado pelo 
Orgão Ambiental, de acordo com as regulamentações locais.                                                                    
Embalagens usadas 
Não devem ser reutilizadas  e sua destinação deve estar de acordo com as regulamentações locaios e 
nacionais 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Terrestres 
O produto não é considerado perigoso para transporte. 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Resolução nº 3665/11, de 4 de maio de 2011 - ANTT 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Lote e data de validade, vide impressão em cada embalagem. 
Em caso de dúvidas, ligue para SAC (51) 3374 2978 
Entre em contato via e-mail: iodontosul@iodontosul.com.br 

 


