CHIPS E APARAS DE CARVALHO
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2014-Parte 4 Ficha de informações de segurança de produtos químicos
(FISPQ).
Produto: Chips e Aparas de Carvalho

Data: 21.03.22

Revisão: 03

1. Identiﬁcação do Produto e da Empresa
Nome do material: ROVERETEC E ENOCHIPS
Aplicação: Adjuvante enológico
Contato para emergências:
Biotecsul Tecnologias em Alimentos Ltda.
Rua Gaston Luis Benetti, 721 | Bairro Cidade Nova
Caxias do Sul - RS | CEP 95112-483 | biotecsul@biotecsul.com.br
(54) 3223 0364
Telefones de emergência: Hospital Geral (54) 3221-2222

2. Composição e Informação Sobre os Ingredientes
Identiﬁcação da substância: Pedaços de madeira, origem Quercus
O produto não contém quaisquer outros produtos e/ou impurezas que inﬂuenciem a classiﬁcação do produto.

Substância classiﬁcada como não perigosa de acordo com as regulamentações oﬁciais em vigor.
Riscos para saúde: Pode provocar diﬁculdades respiratórias.
Riscos ambientais: Nenhum
Riscos químicos e físicos: Produto estável em condições normais.
Fogo e explosão: Inﬂamável
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3. Identiﬁcação dos Perigos
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4. Medidas de Primeiro Socorros
Inalação:

Contato com a pele:
Contato com os olhos:

Limpar as mucosas. Se a irritação persistir, contatar um médico.
Transportar de imediato a pessoa acidentada para uma área bem
ventilada.
Lavar abundantemente com água.
Lavar imediatamente com água.

5. Medidas de Combates a Incêndios
Meios adequados de extinção:
Todo o tipo de fogo – podem ser usados extintores
Meios de extinção a evitar:
Nenhum
Perigos especiais resultantes da combustão: Manter as poeiras de pó afastadas das fontes de ignição. Em caso
de incêndio, os produtos inﬂamáveis poderão produzir fumos
acres e irritantes
Medidas de protecção em caso de
Usar equipamento de protecção para o sistema respiratório
intervenção:

6. Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais
Precauções individuais:
Precauções ambientais:

Recolha o produto. Posteriormente, lave a área e todos os
materiais envolvidos com água
Nenhuma
Recolha o produto

7. Manuseio e Armazenamento
Manuseamento:

Nenhum, em particular; usar proteção contra poeiras.

Armazenamento:

Manter afastado da umidade.
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Meios de recolha e eliminação:
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8. Controle da Exposição e Proteção Individual
Proteção respiratória:
Proteção da pele, mãos e olhos:

Filtro de partículas tipo P1
Nenhuma em particular

9. Propriedades Físico-Químicas
Estado físico:
Cor:
Odor:

Pedaços de madeira
Castanho
Carvalho – árvore

10. Estabilidade e Reatividade
Condições a evitar:

Estável sob condições normais de operação.

11. Informação Toxicológica
Vias de penetração:

Consequências da inalação:

Inalação Sim
Ingestão Sim
Contato Não
Irritação no nariz e vias respiratórias em caso de formação de
poeiras.

A longo prazo, não se identiﬁcam efeitos no ambiente.

13. Considerações Relativas a Eliminação
Produto e embalagens contaminadas:

Recolher de acordo com as leis/regulamentos locais/nacionais
aplicáveis

14. Informações Relativas ao Transporte
Produto não sujeito aos regulamentos ADR/RID, IMO e IATA, relativos ao transporte rodoviário, marítimo e aéreo
de substâncias perigosas.
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12. Informação Ecológica
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15. Informação sobre regulamentações
Rotulagem CE

[ ] Exigida por lei
[ ] Temporária
[ X ] Não exigida

16. Outras Informações
Esta ﬁcha de segurança foi elaborada de acordo com a diretiva 2001/58/CE.
Antes do início da utilização deste produto para qualquer novo processo ou experiência, deve ser realizado um
estudo profundo da segurança e da compatibilidade do produto com os materiais que poderão vir a contatar com
ele.
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A informação contida nesta ﬁcha de dados de segurança é fornecida para proteger a saúde e promover a
segurança no trabalho. Nenhuma responsabilidade é tomada por possíveis danos decorrentes do uso desta
informação para diferentes objetivos daqueles aqui indicados.

