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1. Identificação do produto e Fabricante 

 

Probac do Brasil Produtos Bacteriológicos Ltda. 

Rua Jaguaribe, 35 – Santa Cecília - São Paulo – SP – Brasil - CEP: 01224-001. 

Fone: +55 (11) 3367-4777 Site: http://www.probac.com.br    email: probac@probac.com.br 

 

*Em caso de emergência entre em contato com o Centro de Toxicologia Local. 

No Brasil: CEATOX – Atendimento: 0800-148110 (HC-FMUSP) 

 

Código do Produto: DADAL e DDALE 

Nome do Produto: Dimetil Alfanaftilamina 0,5% 

Descrição do Produto: Reagente utilizado em laboratórios. 

Apresentação do produto: Caixa com 1 frasco de 30 mL ou 180 mL.  

 

2. Identificação dos perigos 

 

Classificação do produto: 

 

Líquidos inflamáveis (Categoria 3) 

Toxicidade aguda, Oral (Categoria 5) 

Corrosão cutânea (Categoria 1A) 

Lesões oculares graves (Categoria 1) 

 

Elementos da rotulagem: 

 

 
Palavra de Advertência: Perigo 

 

Frases de Perigo: 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H303 Pode ser perigoso por ingestão. 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

 

Frases de Precaução: 

P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. 

P233 Manter o recipiente bem fechado. 

P241 Utilizar equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação/ à prova de explosão. 

P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. 

P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
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P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar uma ducha. 

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso numa 

posição que não dificulte a respiração. 

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

P370 + P378 Em caso de incêndio: Utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao 

álcool para a extinção. 

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 

P405 Armazenar em local fechado à chave. 

 

Normas consultadas: 

1 - Sistema Globalmente Harmonizado para classificação e rotulagem de Produtos, ONU. 

2 ABNT NBR 14725-2, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, Parte 

2: sistema de classificação de perigo. 

3 - ABNT NBR 14725-3, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, Parte 

3: rotulagem. 

4 - ABNT NBR 14725-4, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, Parte 

4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

5 - International Civil Aviation Organization, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air, 2015 – 2016 Edition. 

6 - Produtos Químicos, Sinônimo e Número ONU (CETESB, 2004). 

7 - IMDG – Código Marítimo Internacional para cargas perigosas. 

 

3. Composição/Informação sobre ingredientes 

 

A mistura não apresenta classificação definida pelo CAS, por se tratar de um composto de componentes 

orgânicos e inorgânicos, alguns possuem classificação conforme listagem abaixo: 

 

Substância CAS ONU Quantidade (%) 

Água Deionizada 7732-18-5 Não se aplica 72,8 

Ácido Acético glacial 64-19-7 2789 26,6 

 

4. Medidas de Primeiros Socorros  

 

Inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte 

a respiração. 

Contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma 

ducha. 

Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas por alguns minutos sob água corrente 

e consultar um médico. 

Ingestão: NÃO provocar vómitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca 

com água. Consultar um médico 

Produto para uso em laboratório oriente-se com um profissional habilitado antes do uso. 
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5. Medidas de Controle ao Fogo 

 

Meios de extinção: Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco 

ou dióxido de carbono. Não é conhecido nenhum meio de extinção inapropriado.  

Riscos especiais: Combustível. Vapores mais pesados que o ar. Em caso de aquecimento podem formar-

se misturas explosivas com o ar. Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos. 

Outras informações: Evitar a infiltração da água de extinção nas águas superficiais ou nas águas 

subterrâneas. 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

 

Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono. Não é 

conhecido nenhum meio inapropriado para extinção. Evitar a infiltração da água de extinção nas águas 

superficiais ou nas águas subterrâneas. 

 

7. Manuseio e armazenamento 

 

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes dos 

intervalos e no final do dia de trabalho 

Proteção respiratória: Utilizar máscaras de proteção. 

Proteção dos olhos: Necessário óculos de segurança química. 

Proteção das mãos: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma 

técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contato 

da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e 

boas práticas de laboratório. Lavar e secar as mãos. 

Outros equipamentos de proteção/roupas: Roupas de proteção são necessárias para evitar contato com a 

pele e roupas pessoais. 

Armazene em local bem ventilado a temperatura de 10°C a 30°C. 

 

8. Controle de Exposição e Proteção Individual 

 

Limites de exposição ocupacional (NR-15) 

Ácido Ácetico Glacial: Limite de Tolerância (LT) (48 h/semana) = 20 mg/m³ (780ppm). 

 

As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da 

concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições especificas do local 

de trabalho.  

Ventilação: Local bem ventilado. 

Proteção respiratória: necessária em caso de formação de vapores e aerossóis. Filtro P2 

Proteção Ocular: óculos de segurança laboratoriais são recomendados. 

Proteção das mãos: utilize luvas de procedimento ao manipular 

Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras apropriadas. 

 

9. Propriedades Químicas e Físicas 

 

Informação Geral:  
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Estado físico: líquido 

Cor: incolor 

Odor: característico. 

pH: não determinado 

Densidade: Não determinado. 

 

Mudança de Estado: 

 

Ponto de fusão: dados não disponíveis 

Ponto de ebulição: dados não disponíveis 

Ponto de Fulgor: dados não disponíveis. 

Temperatura de ignição: dados não disponíveis  

Solubilidade: solúvel em água 

 

10. Estabilidade e Reatividade 

 

Estabilidade: dados não disponíveis. 

Possibilidades de reações perigosas: dados não disponíveis. 

Condições a evitar: dados não disponíveis.  

Produtos de decomposição perigosa: dados não disponíveis.  

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, materiais orgânicos, diversos materiais 

plásticos e borracha 

 

11. Informação Toxicológica 

 

 

Toxicidade aguda: 

Ácido Acético:  

LD50(oral, rato): 3310 mg/Kg. (RTECS) 

LD50(cutânea, coelho): 1060 mg/Kg (IUCLID) 

LC50(inalação, rato): 11,4 mg/l /4 h (IUCLID) 

LCL0(inalação, rato): 39,95 mg/l /4h (RTECS) 

Sintomas específicos em estudos com animais: 

Teste de irritação da pele (coelho): Queimaduras (IUCLID) 

 

Outras informações: 

Inalação: Pode ser irritante para o sistema respiratório. 

Contato com a pele: Pode irritar a pele. Pode provocar queimaduras severas, dermatites e mucosas. 

Contato com os olhos: Pode causar queimaduras, lacrimejamento e conjuntivite. 

Ingestão: Pode ser perigoso se for engolido. Provoca queimaduras.  

 

12. Informações Ecológicas 

 

Ecotoxicidade: Toxicidade em peixes: Danio rerio LC50: 530/L/96h, Toxicidade em Daphnia: Daphnia 

magna CE50: 341 mg/L/48h, Toxicidade em bactérias: Lodo ativado CE20: > 1000 mg/L/30min. 

Persistência e degradabilidade: Biodegradação: 80-90% / 28d 

Potencial bioacumulativo: Não se prevê um apreciável potencial de bioacumulação 
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Mobilidade no solo: dados não disponíveis. 

Não permita a entrada em águas, águas residuais ou solos 

 

13. Condições de Descarte 

 

Descartar o produto, seus resíduos e suas embalagens de acordo com toda a legislação nos âmbitos 

federais, estaduais e municipais. 

Embalagens contaminadas: Eliminar como produto não utilizado.  

 

14. Informações para Transporte 

 

Transporte terrestre: segundo dados consultados o produto não possui número de classificação ONU, não 

é considerado perigoso. 

Transporte Hidroviário: segundo dados consultados o produto não possui classificação, não é considerado 

perigoso. 

Transporte aéreo: segundo dados consultados o produto não possui classificação, não é considerado 

perigoso. 

 

Grupo de embalagem: não aplicável. 

Pode ser transportado por via terrestre, marítima ou aérea, devendo ser seguidas as recomendações de 

origem/destino para tal fim. 

 

15. Regulamentações 

 

Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com as normas da ABNT 

14725-4. 

 

16. Outras Informações 

 

Para mais informações técnicas sobre o produto, consulte o manual técnico disponível no site 

www.probac.com.br. O uso do produto para qualquer outra finalidade, na qual não se destina o mesmo, é 

de responsabilidade interina do usuário. 

 

17. Referências normativas consultadas: 

 

1 - ABNT NBR 14725-3, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, Parte 

3: rotulagem. 

2 - ABNT NBR 14725-4, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente, Parte 

4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

3 - International Civil Aviation Organization, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air, 2015 – 2016 Edition. 

4 - Produtos Químicos, Sinônimo e Número ONU (CETESB, 2004). 

5 - IMDG – Código Marítimo Internacional para cargas perigosas. 
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