
 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO  

SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL 

Versão: 00 Emissão: Fevereiro/2016 Código: FISPQ – 178 

 

Página 1 de 4 
Resp. Técnico: Camila Chamelet dos Santos CRQ XII Reg 12200421. 

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Dados do produto Spray Repelente de Insetos Nutriex Profissional 

Nº Processo MS: 25351.799605/2016-78 
Principais usos recomendados Aplique o produto uniformemente nas áreas expostas que deseja proteger. Lavar as mãos com água e 

sabão após o uso. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. 
Cuidado com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em 
abundância.  Reaplicar de 10 em 10 horas. 

Dados do fabricante Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. 
CNPJ: 15.058.160/0001-69 
Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 
Contato e emergência: (62) 3235-9700 
sac@nutriex.com.br  

 
 

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação Produto irritante. 
Elementos de rotulagem Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Cuidado: perigoso se ingerido. Evitar a inalação do 

produto.  Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Cuidado com os olhos. Cuidado: perigoso se 
ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de 
Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo 
do produto. Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais. Não reutilizar as embalagens 
vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. 
Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às 
doenças transmitidas por mosquitos! Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. 
Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade. A aplicação deste produto em crianças 
deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na 
criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Não usar em crianças menores de 
12 (doze) anos. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. 
 

Outros perigos que não resultam 
em uma classificação 

Produto irritante aos olhos, sistema respiratório e pele. 

 
 

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de produto Mistura 
Ingredientes Aqua, alcohol, diethyl toluamide, glycerin, aloe barbadensis extract, chamomilla recutita flower extract, 

phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ butylparaben/ propylparaben, parfum (alpha-isomethyl 
ionone, amyl cinnamal, amylcinnamyl alcohol, benzyl alcohol, benzyl benzoate, benzyl salicylate, citral, 
citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool).  

Ingredientes que contribuam para 
o perigo 

Diethyl toluamide 
Alcohol 

Nº CAS dos ingredientes que 
contribuam para o perigo 

134-62-3 
64-17-5 

Faixa de concentração de cada 
ingrediente que contribua para o 
perigo 

Diethyl toluamide – 15% 
Alcohol – 30 a 40% 

 
 

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Inalação Se for inalado, procurar ar puro.  

Consulte um médico. 
Contato com a pele Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar 

orientação médica 
Contato com os olhos Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos e procurar um especialista. 
Ingestão Consultar imediatamente o médico, e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
Sintomas e efeitos Até agora, nenhum sintoma conhecido. 
Notas para o médico Produto contém DEET (dietil toluamida) 
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SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Meios de extinção Produto não combustível. Compatível com qualquer meio de extinção como pó químico, espuma resistente 

ao álcool, névoa d’água ou dióxido de carbono. 
Perigos específicos Não disponível. 
Medidas de proteção da equipe 
de combate a incêndio  

Aparelho de respiração autônomo e vestuário protetor completo. 

 
 

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções pessoais Não aplicável. 
Precauções ao meio ambiente Não descartar o produto em esgoto, cursos de água ou no solo. 
Métodos e materiais para a 
contenção e limpeza 

Conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em recipiente para eliminação de acordo com as 
regulamentações locais. 

 
 

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Precauções para manuseio 
seguro 

Lave as mãos após o uso do produto. Manuseie em área ventilada e com sistema de ventilação geral/local. 
Evite respirar névoas do produto. 

Condições de armazenamento 
seguro 

Material seguro para embalagem primária: polietileno. 
Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42ºC. 
Caixa com 12 frascos de 100mL - Empilhamento máximo de 10 caixas. 
Caixa com 12 frascos de 200mL - Empilhamento máximo de 10 caixas. 

 
 

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de controle Não aplicável. 
Medidas de controle de 
engenharia 

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado tornar 
disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle de 
engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto. 

Medidas de proteção pessoal Equipamentos de proteção respiratória com filtro químico para vapores orgânicos. Luvas de proteção de 
borracha nitrílica ou neoprene. Óculos de proteção contra respingos. Vestuário protetor adequado. Evite 
usar lentes de contato enquanto manuseia este produto. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do 
produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem 
ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. 

 
 

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
Aspecto  Loção hidroalcoólica transparente 
Odor Característico  
pH 6,00 – 7,00 
Ponto de fusão / ponto de 
congelamento 

Não aplicável. 

Ponto de ebulição e inicial e faixa 
de temperatura de ebulição 

Acima de 90ºC 

Ponto de fulgor Não aplicável. 
Taxa de evaporação Não aplicável. 
Inflamabilidade Não aplicável. 
Limite de inflamabilidade Não aplicável. 
Pressão de vapor Não aplicável. 
Densidade de vapor Não aplicável. 
Densidade relativa 0,935 a 0,965 g/mL 

Solubilidade Produto solúvel em água 
Coeficiente de partição Não aplicável. 
Temperatura de autoignição Não aplicável. 
Temperatura de decomposição Não aplicável. 
Viscosidade Conforme padrão 
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SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Reatividade  Não aplicável. 
Estabilidade química Produto estável em condições normais de temperatura (até 42ºC) 
Possibilidade de reações 
perigosas 

Não são conhecidos agentes que possam promover reações perigosas com o este produto. 

Condições a serem evitadas Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, como faíscas, chamas e materiais incompatíveis. 
Materiais incompatíveis Embalagens de ferro. Agentes oxidantes, bases e ácidos fortes. 
Produtos perigosos da 
decomposição 

Não disponível. 

    
 

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade aguda Pode causar distúrbios do sistema gastrointestinal com náusea, vômito, diarréia e dor abdominal. Pode 

causar depressão do sistema nervoso central com sonolência, lassidão e dores de cabeça.  
Informações referentes ao:  
- Dietiltoluamida: DL50 (oral, ratos) = 1.950 mg/kg  
- Etanol: DL50 (oral, ratos) = 7.060 mg/kg CL50 (inal., ratos, 10h): 2.000 mg/kg 

Corrosão / irritação na pele Pode causar irritação na pele. 
Lesões oculares graves / irritação 
ocular 

Pode causar irritação ocular com vermelhidão e dor nos olhos. 

Sensibilização respiratória ou à 
pele 

Pode causar sensibilização por contato a pele. 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Não disponível. 

Carcinogenicidade Não disponível. 
Toxicidade à reprodução Não disponível. 
Toxicidade – exposição única Não disponível. 
Toxicidade – exposição repetida Não disponível. 
Perigo por aspiração Não disponível. 
 
 

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Ecotoxicidade Não classificado como perigoso para o meio ambiente.  

Informações referentes ao:  
- Dietiltoluamida: CE50 (Pimephales promelas, 96h) = 75,7 mg/L  
- Etanol: CL50 (Alburns alburns, 96h) = 11.000 mg/L CE50 (Daphnia magna, 48h) = 9.268 – 14.221 mg/L 

Persistência e degradabilidade Fácil degradação. 
Potencial bioacumulativo Baixo potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. 
Mobilidade no solo Alta mobilidade no solo. Produto solúvel em água. 
Outros efeitos adversos Não disponível. 
 
 

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

 
Métodos recomendados para 
destinação final 

Deve ser eliminado como resíduo perigoso conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 e 
legislação estadual. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. 
Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de 
eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais.  
Proibido a reutilização da embalagem.  

 
 

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
Nº ONU Não regulamentado. 
Nome apropriado para embarque Spray Repelente de Insetos Nutriex Profissional  
Classe de risco Não regulamentado. 
Nº de Risco Não regulamentado. 
Grupo de embalagem Não regulamentado. 
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Perigo ao meio ambiente Não regulamentado. 

 
 

SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  
Norma ABNT NBR 14725-4:2014 

Informações sobre risco e 
segurança 

De acordo com as normas da ANVISA 

 Produto irritante. 
 
 

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Necessidades especiais de 
treinamento 

Siglas:  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
CAS - Chemical abstracts service  
CE50 - Concentração Efetiva 50%  
CL50 - Concentração letal 50% DL50 - Dose letal 50%  
EC - European Community 

Possíveis restrições ao produto Não disponível. 
Referências bibliográficas ABNT NBR 14725-4:2014 

ANVISA – Divisão de Cosméticos 
 
 
 
As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se 
responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de 
prejuízos ou indenizações de qualquer espécie. 


