
 
 

FICHA DE SEGURANÇA 
 
 

SUNRISE MUD P-1509 (F-15245) 
 

 
01 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Nome do Produto: Sunrise Mud P-1509 (F-151245) 
Uso: Auxiliar para estabailização dos solos 
Descrição do produto: Polímero aniônico granulado solúvel em água 
Prazo de validade : 12 meses 
 
Telefone de emergência:  Stalge Sunrise: (0xx11)3284-6669 / 3289-7373 
     
 
 
02 - INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES ATIVOS 
 
LIMITES DE TOLERÂNCIA 
 
COMPONENTE     TLV : TWA 
 
POLÍMERO SUNRISE MUD P - 1509  10 mg/m3 
 
 
03 - PERIGO A SAÚDE 
 
Contato com olhos :  Pode causar irritação leve 
Inalação :   Causa irritação leve no trato respiratório 
Ingestão :   Causa desarranjo intestinal 
Contato com a pele: Pode causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. 
 
 
04 - PRIMEIROS SOCORROS 
 
Olhos: Lavar com água em abundância. Caso apareça irritação persistente procurar um 
médico. 
Inalação : Remover para local ventilado 
Ingestão : O produto não foi considerado tóxico em laboratórios realizado com animais. 
Pele: Lavar o local atingido com água e sabão como medida preventiva. Caso apareça 
irritação procure um médico. 
 
 



 
 
05 - PERIGO DE FOGO E EXPLOSÃO 
 
Ponto de fulgor (o C): Não apresenta 
Agente (s) Extintor (es): Espuma mecânica, Dióxido de Carbono, água  
Métodos Especiais de Combate ao Fogo : Não apresenta. O produto quando umedecido se 
dissolve e torna as superfícies extremamente escorregadias.  
 
 
06 - DERRAME OU VAZAMENTO 
 
Providências : Não lave com água. Recolha o máximo possível do material derramado por 
varredura ou utilizando vácuo e acondicione os resíduos em sacos de papel ou plástico. 
Após o local limpo, lave com água somente se for absolutamente necessário.  
 
 
07 - MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
Manuseio: Evitar contato direto com a pele e olhos. Evitar a formação de pó. Não respirar 
o pó formado durante o manuseio. Lave as mãos após o manuseio do produto. 
Estocagem: Manter as embalagens em local fresco e seco. 
 
 
08 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Ventilação: Para minimizar a exposição utilizar exaustão mecânica sempre que houver 
ocorrência de pó. Em condições normais a ventilação natural é suficiente. 
Olhos: Utilizar óculos ampla visão. Não utilizar lentes de contato.  
Mãos: Utilizar luvas de borracha. 
Proteção Respiratória: Utilizar mascara contra pó 
Comentários adicionais: Lavar as mãos após manuseio do produto. No manuseio 
empregar as boas práticas de segurança e higiene no trabalho. 
 
 
09 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 
 
Forma Física: Sólidos granulados. 
Densidade : 1,05 g/cm3.  
ODOR: Não apresenta. 
Ponto de Fulgor: Não apresenta 
 
 
10 - REATIVIDADE 
 
Estabilidade : O produto é estável e não existe risco de ocorrer polimerização perigosa.  
Condições e Evitar: Contato direto com agentes oxidantes fortes. 



 
 
Produtos de Decomposição : em condições de combustão pode gerar, COx e NOx. 
 
 
11 - CONSIDERAÇÕES PARA DESCARTE 
 
Resíduos : Deve ser disposto de acordo com legislação local para materiais não tóxicos. 
Embalagens : Enxaguar e utilizar esta água para preparar a solução de trabalho. Enviar as 
embalagens utilizados para reciclagem 
 
 
12 - PRECAUÇÕES DE TRANSPORTE 
 
Precauções Especiais : Transportar ao abrigo da umidade e afastado de materiais oxidantes. 
Classe de Risco: Não tem 
Número da O.N.U: não tem 
Palavra de Advertência: não aplicável 
Símbolo de Advertência: não aplicável 
 
 
13 - PRECAUÇÕES ESPECIAIS / COMENTÁRIOS ADICIONAIS 
 
Este produto é rapidamente eliminado pelo maio aquático através da absorção irreversível 
pela matéria em suspensão e sólidos dissolvidos, não sendo esperado bioacumulação. 
 
As informações contidas 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 utilizados 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 processo não relatado neste texto. 


