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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

Nome do Produto: OXI-SIL  
Nome da Empresa: Oxi-Quimica Ltda 
Endereço: Avenida Dr. Módena, 703 - Fátima - Varginha - Minas Gerais 
Telefone: (35) 3214-9834 
Fax: (35) 3214-9994 
E-mail: contato@oxiquimicavarginha.com.br 
Site: www.oxiquimicavarginha.com.br            
 
 
2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 
Nome químico comum ou genérico: OXI-SIL  
Nome comercial: OXI-SIL  
Composição: Agente de Polimento e Solvente Orgânico. 

 
 

3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 
 
PRODUTO INFLAMÁVEL. Pode inflamar-se com o calor, fagulhas ou chamas. 
Há risco de explosão de vapor em ambientes fechados ou abertos. 
 
 
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS    
 
Contato com os olhos: Lave imediatamente com água corrente, mantendo as 
pálpebras abertas. 
Em caso de ingestão: Não induzir o vômito e nem tentar neutralizar com 
outras substâncias. Consultar de imediato o Serviço de Saúde mais próximo. 
Em caso de contato com a pele: Lavar com água e sabão em abundância. 
Em caso de inalação: Remover a pessoa para local arejado.  
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
  
Em incêndios de grandes proporções usar pó químico, CO2, Neblina de água 
ou espuma normal. Remover o recipiente da área de fogo se isso for possível 
de ser feito sem risco. Resfriar lateralmente com água os recipientes que 
estiverem expostos as chamas, mesmo após a extinção do fogo. 
 
6 - CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Eliminar fontes de ignição, impedir fagulhas, chamas e não fumar na área de 
risco. Para derramamentos de larga escala, providenciar diques de contenção 
para evitar que o produto se espalhe. Se necessário bombear o material e 
armazene em embalagem própria. Recolher o resto de material derramado 
através de material adequado, que pode ser areia, serragem, manta 
absorvente e guardar em recipientes para posterior descarte. 
 
7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Manuseio: Manter as embalagens fechadas. 
Armazenamento: Conservar em local fresco e arejado. 
 
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
No manuseio de OXI-SIL  deve-se usar corretamente os EPIs e utilize boas 
práticas de higiene, tais como: lavar as mãos após o manuseio do produto e 
antes de comer ou beber. 
 
9 - PROPRIEDADES FISICO-QUIMICOS 
 
Estado Físico: Líquido 
Cor:  Incolor 
Odor: Característico 
Viscosidade: 10 A 20” 
pH da solução a 1% a 25°C: 7,00 a 8,00 
 
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade: Produto estável sob condições normais de uso. 
Reatividade: Oxidantes fortes (Cloro líquido, Oxigênio concentrado e 
Tetraóxido de dinitrogênio . 
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11 -  TOXICOLOGIA 
 
Olhos e Pele: Pode causar irritação. 
Inalação: Pode causar tontura. 
 
 
12 - INFORMAÇÕES QUANTO AO MEIO AMBIENTE 
 
Se houver derramamento de grande quantidade pode provocar danos ao meio 
ambiente, tais como: contaminação do solo e de rios, fauna e flora. 
 
 
13 - TRATAMENTOS E DISPOSIÇÕES 
 
As embalagens contendo resíduos de OXI-SIL devem ser dispostas e 
manuseadas com os mesmos cuidados de qualquer outro lixo industrial 
conforme a Legislação local vigente. 
 
 
14 - TRANSPORTE 
 
Vias Terrestres (MT, Resolução 420 de 12 de Fevereiro de 2004). 
 
 
15 - REGULAMENTAÇÕES 
 
Por não ser um produto tóxico ou perigoso não há regulamentações especificas 
para tal. 
 
 
16 - OUTROS 
 
“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso 
melhor conhecimento para o manuseio deste produto sobre condições normais 
de acordo com a aplicação especifica na embalagem e ou literatura. Qualquer 
outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro ou outros 
processos é de responsabilidade do usuário.” 
 
 
 
 
 
 
 


