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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 
 

 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

1.1 Nome Comercial: Buzina da Alegria 130g/250ml 
1.2 Nome do Fabricante: ÍMÃ AEROSSÓIS LTDA. EPP  
End.: Av. Dª Ruyce Ferraz Alvim, 1.330 * CEP: 09961-540 * Diadema  
PABX: (11) 4044-3010 
Telefone para Emergências: 0800 771 3733 e (11) 5012-5311 (CEATOX) 
1.3 Natureza Química: Gás propelente 

 
 
2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

2.1 Apresentação: Este produto é uma mistura. 
2.2 Composição: Butano e Propano. 

 
 
3 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS 

3.1 Principais Riscos: Produto inflamável e asfixiante 
3.2 Riscos a Saúde: Produto asfixiante. 
3.3 Riscos Específicos: Produto inflamável e sob pressão. 

 
 
4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Inalação:  
Pode causar irritação das vias aéreas superiores e dificuldade para respirar. 
Mantenha a pessoa em local ventilado, em repouso e aquecida. Obtenha auxílio 
médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto. 
4.2 Contato com a pele:  
Liquefeito é praticamente não prejudicial porque é muito volátil e evapora 
rapidamente, porém pode causar queimadura por baixa temperatura. 
4.3 Contato com os olhos: 
O contato com o líquido pode causar queimadura por baixa temperatura. 
EMERGÊNCIA LIGUE: CIT/RS 0800 721 3000. 

 
 
5 – MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO 

5.1 Métodos de extinção apropriados: 
Neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). Pode inflamar-se com o 
calor, fagulhas ou chamas. Vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e 
provocar um retrocesso de chamas. Manter-se longe dos recipientes envasados. 

5.2 Perigos específicos: 
As latas de aerossol podem explodir em temperatura superior à 54ºC. Mantenha 
isolado de calor, corrente elétrica, faíscas e chama aberta. 
Água em forma de jato direto. 
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5.3 Métodos especiais no combate ao fogo: 
Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Resfriar 
com neblina d’água, os dispositivos recipientes que estiverem expostos ao fogo, 
utilizando manejado à distância, mesmo após a extinção do fogo. Se possível, 
combater a favor do vento. Não extinguir o fogo antes de estancar o vazamento. 
Em caso de fogo intenso em áreas de carga, usar mangueira com suportes 
manejados à distância ou canhão monitor. Se isso não for possível, abandonar a 
área e deixar queimar. Em ambientes fechados, usar equipamentos de resgate 
com suprimentos de ar. 

 
 
6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

6.1 Precauções Pessoais: 
Remova quaisquer fontes de ignição existentes. 
6.2 Prevenção da inalação, contato com a pele, mucosas e olhos: 
Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança 
herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada. Estancar o 
escapamento se isto puder ser feito sem risco.  
6.3 Precauções para o Meio Ambiente: 
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou 
contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. 
6.4 Métodos de remoção e limpeza: 
Diluir com o vapor ou neblina d’água evitando permanecer junto às 
nuvens de gás. Remoção não se aplica (produto gasoso). 

 
 
7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

7.1 Manuseio: 
Não é necessário o uso de equipamentos de proteção para manuseio do produto. 
7.2 Técnicas apropriadas: 
Mantenha a embalagem longe de calor, faíscas ou chamas abertas. Não fume 
durante a utilização do produto. 
7.3 Precauções para manuseio seguro: 
Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto. 
Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se 
o uso de óculos de segurança ou protetor facial. Manter chuveiros de emergência e 
lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. 
7.4 Orientações para manuseio seguro: 
Manter o produto longe de fontes de calor chama ou ignição. Manter afastado de 
comida, bebida e ração animal. 
7.5 Armazenamento: 
Produto estável à temperatura ambiente, manter em local fresco e seco com 
proteção à luz e ao calor. Mantenha a embalagem bem fechada e na posição 
vertical. Manter em temperatura inferior a 50°C. MANTENHA AS EMBALAGENS 
AFASTADAS DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
7.6 Produtos e Materiais Incompatíveis: 
Não estocar próximo a oxidantes (Ex.: Cloro e Oxigênio Concentrado). 
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7.7 Condições a serem evitadas: 
Altas temperaturas e umidade. 
7.8 Materiais para embalagem: 
O produto já está acondicionado em embalagem adequada. 

 
 
8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1 Proteção dos Olhos: 
Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se 
o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 
8.2 Proteção Respiratória: 
Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores 
orgânicos. Em altas concentrações usar equipamentos de respiração autônomos 
ou conjunto de ar mandado. 
8.3 Proteção das Mãos: 
Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto. 
8.4 Higiene: 
Higienizar as roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle 
utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. 
Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as 
roupas de trabalho das roupas comuns. 

 
 
9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Líquido uniforme. 
Estado Físico: Liquido  
Odor: Característico 
Ponto de ebulição: 2ºC 
Temperatura de auto-ignição: Butano: 405ºC  
                                                 Propano: 466ºC 
Solubilidade: Insolúvel em água 

 
 
10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Estabilidade: 
Estável em temperatura e pressão ambiente. 
10.2 Reações Perigosas: 
Não ocorrem em condições normais de manuseio e armazenamento. 
10.3 Condições e Materiais a Evitar: 
Alta temperatura e umidade. 

 
 
11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1 Toxidade Aguda: 
Por inalação pode causar tonteira. 

11.2 Efeitos Locais: 
Irritante para os olhos e mucosas.  
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12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Poderão ocorrer efeitos de contaminação atmosférica próximos a 
fonte de vazamento. 

 
 
13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

13.1 Resíduos do produto: 
O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, 
caso a caso. 
13.2 Embalagens contaminadas: 
A embalagem não deve ser reutilizada mesmo depois de vazia, nem jogada no 
incinerador. Qualquer prática de descarte do produto ou da embalagem deve estar 
de acordo com a legislação ambiental vigente. 

 
 
14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Nome Apropriado para Embarque: Aerossol 
Nome Comercial: Buzina da Alegria 
Número da ONU: 1950 
Classe de Risco: 2.1 
Subclasse de risco: 23 
Descrição da Classe: Gás inflamável. 
O produto não apresenta riscos desde que transportado em sua embalagem 
original, bem fechada e com identificação correta. 
Não expor à temperatura superior a 50ºC. 

 
 
15 - REGULAMENTAÇÕES 

15.1 Informações: 
Não direcione o jato do produto sobre os olhos ou boca. Conteúdo sobre pressão, 
não expor a temperatura superior à 50ºC. Não perfurar a embalagem mesmo 
depois de vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Manter longe de chamas ou 
superfícies aquecidas. 


