
 

 
Ficha de Dados de Segurança  

TIRAS REACTIVAS 3 EM 1 –FDS- 
MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea  

48100 Munguia Biscaia (Espanha) 

TEL: :+34 946 741 116 FAX: + 34 946 741 708  

E-MAIL: fds@gre.es  

Telefone de emergência: 

ESPANHA: +34 91 562 04 20 FRANÇA: 01 40 05 48 48 ITÁLIA: 06/30 54 343 PORTUGAL:808 

250 143 

 

 
1. Identificação do Produto 

Sinónimos: tiras reactivas 3 em 1  

Nº CAS: 

Peso molecular: 

Fórmula química: 

 

2. Composição/informação sobre os componentes 

Componentes perigosos Nº CAS Percentagem 

--------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

Iodeto de potássio 7661-11-0 0,001% 

Vermelho de fenol, Ácido livre 143-74-8 0,001% 

Azul de bromotimol 76-59-5 0,001% 

Papel de algodão  10% 

PP  89,997% 

 



3. Identificação de perigos 

OLHOS: Pode causar irritação que consiste em vermelhidão, inflamação e/ou dores. 

PELE: Pode causar irritação que consiste em vermelhidão e/ou inflamação. 

INALAÇÃO: A inalação de vapores, neblina ou fumos a altas concentrações pode causar uma 

irritação respiratória leve. 

INGESTÃO: A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas, diarreia e/ou 

dor de estômago. 

CRÓNICA: Pode causar uma reacção alérgica na pele com uma exposição repetida ou prolongada 

que consiste em vermelhidão, inflamação e/ou irritação cutânea (urticária). 

CONDIÇÕES MÉDICAS GERALMENTE AGRAVADAS DEVIDO À EXPOSIÇÃO: 

Pode agravar dermatites existentes. 

EVENTUAIS EFEITOS AMBIENTAIS: Pode ser tóxico para organismos aquáticos e provocar 

efeitos prejudiciais e duradouros no meio ambiente aquático. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contacto com a pele: Limpe com papel absorvente ou toalhas têxteis. Lave com água abundante 

e sabão. Não utilize solventes orgânicos. 

Em caso de dermatite, consulte um médico. 

Contacto com os olhos: Lave imediatamente os olhos com água durante pelo menos 15 minutos. 

Consulte imediatamente um médico. 

Inalação: Leve a pessoa para o exterior para que respire ar fresco. Em caso de perda do 

conhecimento, coloque-a numa posição lateral estável (posição de recuperação). 

Em caso de asfixia, pratique imediatamente a respiração artificial. Consulte imediatamente um 

médico. Ingestão: A pessoa afectada deve beber 500-800 ml de água no mínimo; se for possível, 

administre-lhe carvão activado para usos médicos. 

Dê-lhe repetidamente água para que beba. Em caso de vómito espontâneo, certifique-se de que 

este sai livremente para evitar o perigo de asfixia. Deve-se restringir a indução artificial do vómito 

ao pessoal de primeiros socorros. Não administre nada por via oral em caso de perda do 

conhecimento ou convulsões. Solicite atendimento médico. 

Indicações para o médico: Trate os sintomas e proporcione apoio. 



 

5. MEDIDAS CONTRA INCÊNDIOS 

Ponto de inflamação: 183° C (361° F) – não é inflamável, mas arde a temperaturas altas. 

Meios de extinção: Utilize neblina de água, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma 

química ou então produtos químicos secos. NÃO UTILIZE um grande volume de água sob 

pressão.  

Equipamento de protecção pessoal: Utilize roupa de protecção completa para uso com produtos 

químicos e um equipamento de respiração independente. 

 

6. MEDIDAS EM CASO DE DESCARGA ACIDENTAL 

Em caso de pequenos derrames, embeba-os com material absorvente inerte e coloque-o num 

recipiente adequado e que possa ser fechado para ser eliminado.  

Utilize um equipamento de protecção pessoal adequado, tal como indicado na Secção VIII. Não 

deite águas quimicamente contaminadas na rede de esgotos, no solo ou em águas superficiais. 

Deve tomar medidas suficientes para conservar água para a utilizar como meio de extinção. 

Elimine a água e o solo contaminado em conformidade com as disposições locais. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

Abra e manuseie o recipiente com cuidado. Evite a formação de vapores e as fontes de ignição. 

Garanta uma boa ventilação e uma aspiração local. Mantenha-o afastado de alimentos e bebidas. 

Armazene-o na sua embalagem original e à temperatura ambiente. 

Cuidados pessoais: Não inale os vapores. Evite fontes de ignição. Evite o contacto com a pele, os 

olhos e a roupa. 

Métodos de limpeza: Limpe-o com material absorvente e inerte e coloque-o num recipiente 

adequado e que possa ser fechado para ser eliminado. 


