
 
 

FICHA DE SEGURANÇA 
 

SUNRISE MUD  F-7050 
 

Poliacrilamida 
 
                                             SEÇÃO I 
                         IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO          
 
Nome do Produto: Sunrise Mud F-7050  Poliacrilamida em emulsão  
 
Uso: Estabilizante de solos e lubrificação das ferramentas em perfuração dos solos 
 
Distribuidor: Stalge Sunrise Exportação e Importação Ltda 
 
Descrição Química: Homopolímero de acrilamida: Prazo de validade: 12 meses 
 
Tel. de Emergência:  (0xx11)3284-6669 3289-7373 – São Paulo – SP 

SEÇÃO II 
INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES ATIVOS 

 
                                                                                               LIMITES DE TOLERÂNCIA 
COMPONENTE 
                                                                                                         TLV : TWA 
Poliacrilamida                                                                                       n / d   
 
CÓDIGO NFPA                                                 REATIVIDADE 
0 Sem Risco 
1 Leve                                                              0 
2 Moderado                       SAÚDE        1          0      INFLAMABILIDADE   
3 Alto 
4 Especial                                                             0     
                                                                                     ESPECIAL  
                        

SEÇÃO III 
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Contato com os olhos: Lavar profundamente com água em abundância por pelo menos 15 
minutos. Manter os olhos bem abertos durante a lavagem. Procure socorro médico. 
 
Inalação: Não é rota usual de contaminação, no entanto mover para ambiente ventilado. 
 
Ingestão: O produto não é considerado tóxico baseado em testes efetuados com animais. 
 
Contato com a pele : Lavar com água e sabão como precaução. No caso de irritação cutânea 
persistente, consultar médico 
 



 
 

SEÇÃO IV 
MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Meios adequados de extinção : Spray de água, espuma, dióxido de carbono (CO2), pó seco 
 
Precauções especiais de combate à incêndio : Derramamento tornam as superfícies 
extremamente escorregadias. 
 
Equipamentos especiais de proteção para Bombeiros: Nenhum equipamento especial de 
proteção é requerido. 
 
 

SEÇÃO V 
MEDIDAS APÓS A LIBERAÇÃO ACIDENTAL DO MATERIAL 

 
Precauções pessoais: nenhuma precaução especial é requerida 
 
Precauções ambientais: Não contamina água. 
 
Método para limpeza: Não lave com água. Coletar com absorvente inerte.  Se o líquido foi 
derramado em grande quantidade limpe imediatamente com pá ou aspirador. Mantenha em 
recipiente adequados e fechados para disposição. Após a limpeza remova o restante com 
água. 
 
 

SEÇÃO VI 
MANUSEIO, ESTOCAGEM 

 
Manuseio : Evitar o contato com a pele e os olhos e roupas. Ao preparar a solução de 
trabalho, assegurar que a ventilação é adequada. Não respire vapores ou néoas do líquido 
pulverizado. Não fume durante a preparação.  
 
Estocagem: Manter em local seco e fresco (0 - 30o C) Estocar no recipiente original. Manter 
afastado de fontes de inflamação e calor. Congelamento afetará a condição física e poderá 
danificar o material.  
 
 

SEÇÃO VII 
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 

 
Medidas de engenharia para reduzir exposição : Assegure ventilação adequada. Usar 
exaustor local em caso de ocorrência de enevoamento. A ventilação natural é adequada na 
ausência de névoa. 
 
Equipamentpo de proteção pessoal  
- Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente use equipamento respiratório 

adequado. 
- Proteção das mãos : Luvas de borracha ou PVC. 



 
 
- Proteção dos olhos: Óculos de segurança com protetores laterais. Não use lentes de 

contato. 
- Proteção do corpo  e pele : Avental à prova de produtos químicos ou capa protetora se 

houver possibilidade de contato repe titivos ou borrifos. 
 
Medidas de higiene : Lavar as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o 
produto. Durante a utilização, não coma, beba ou fume. Manusear de acordo com as boas 
práticas de segurança e higiene industrial. 
 
 

SEÇÃO XIII 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO E QUÍMICAS 

 
Forma: líquida 
Cor: Amarelada 
Odor: Alifático 
pH : 6-8 @ 5g/l 
Ponto de fusão (o C): Não aplicável 
Ponto de fulgor (o C): >100o C 
Temperatura de auto-ignição  (o C): 200o C 
Pressão do vapor (mm Hg): 0,002 @ 20o C 
Densidade aparente: Ver boletim técnico 
Solubilidade da água: Ver boletim Técnico 
Viscosidade: Ver boletim técnico 
 

SEÇÃO IX 
ESTABILIDADE E  REATIVIDADE 

 
Estabilidade : O produto é estável, nenhuma polimerização acidental pode ocorrer. 
 
Material à evitar: Agentes oxidantes podem provocar reações exotérmicas. 
 
 
Produtos de decomposição acidental : Decomposição térmica pode produzir: óxidos de 
carbono, óxidos  de nitrogênio (NOx) 
 

SEÇÃO X 
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA 

 
Toxicidade aguda 
- Oral: LD50/oral/taxa = 5000 mg/kg 
- Dérmico: O produto não é suposto ser tóxico 
- Inalação : O produto não é suposto ser tóxico 
 
Irritação:  
- Pele: Irritação na pele 
- Olhos: Irritação nos olhos 
- Sensibilidade: Não se espera que o produto tenha sensibilidade 
 



 
 
- Toxidade crônica: Contato prolongado com a pele pode causar irritações e produzir 

dermatite. 
 
 

SEÇÃO XI 
PRECAUÇÕES DE TRANSPORTE E REMOÇÃO 

 
Precauções Especiais : Não apresenta. 
 
Classe de Risco: Não tem. 
 
Número O .N.U: Não tem 
 
Palavra de Advertência: n / a 
 
Símbolo de Advertência: n / a 
 
Restos / produtos não utilizados: De acordo com as normas locais e nacionais. 
 
Embalagem contaminados : Lave a embalagem vazio com água e use a água da lavagem 
para preparar a solução de trabalho. Pode ser solocado em aterro apropriado ou incinerado, 
quando em conformidade com as normas locais. 
 
 

SEÇÃO XII 
INFORMAÇÕES ECOLÓGICA 

 
- Peixe: LC 50 / Fathead minnows / 96h: > 1.000 mg/l 
- Alga: EC 50 / 72h / Phaeodactylum tricornumtum > 1.000 mg/l 
- Dafne: Lc 50 / 48h / Chaetogammarus marinus = 15 mg/l 
- Biocumulação: Não se espera que o produto seja biocumulativo. 
- Persistência / degradabilidade : Não é prontamente biodegradável (40% depois de 28 

dias) 
 
 
 
 
              A informação contida nesta ficha de segurança é correta e reflete o nosso maior conhecimento sobre o produto até   
               a data desta publicação. As informações aqui contidas devem ser utilizadas como referência  para que o produto  
               possa  ser manuseado, utilizado, processado, estocado, transportado, e disposto de forma segura, não devendo ser 
               considerado como qualquer forma de garantia ou especificação.As informações fornecidas não são válidas quando 
               este produto é utilizado em combinação com qualquer outro material ou em algum processo não relatado neste  
               texto. 
 


