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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome da substância ou 
mistura (nome comercial) 

IDEMITSU ATF TYPE HK 

Código interno de 
identificação do produto 

 

Principais usos recomendados 
para a substância ou mistura 

Lubrificante 

Nome da Empresa IDEMITSU LUBE SOUTH AMERICA LTDA 

Endereço Avenida Paulista, 283 – Conjunto 82 – Bela Vista – SP – CEP: 01311-000 

Telefone para contato +55 (11) 3146-1800 

Telefone para emergências 0800 11 8270 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação do produto Sensibilização à pele – Categoria 1 

Elementos apropriados de rotulagem 

Símbolo GHS 

 

Palavras de advertência Atenção 

Frases de perigo H317: Pode provocar reações alérgicas na pele. 

Frases de Precaução Prevenção 

P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 

P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

Resposta à emergência 

P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em 
abundância. 

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. 

P321: Tratamento específico: consulte a FISPQ do produto. 

P362+P364: Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. 
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Armazenamento  

Não exigidas 

Disposição 

P501: Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as legislações vigentes. 

Outros perigos que não 
resultam em uma 
classificação 

Não possui outros perigos. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Produto químico Este produto é uma mistura 

Nome químico comum ou 
nome genérico 

Ingredientes perigosos 

NÚMERO DE CAS Concentração (%) 

Destilados (petróleo), 
parafínicos pesados  tratados 
com hidrogênio 

64742-54-7 50 ≤ x ≤ 70 

Destilados (petróleo), 
parafínicos leves tratados com 
hidrogênio 

64742-55-8 30 ≤ x ≤ 50 

Ácido isooctadecanóico, 
produtos de reação com 
tetraetilenopentamina 

68784-17-8 0,1 ≤ x ≤ 0,25 

Ingredientes não perigosos   

Óleo mineral - < 3 

Éster - < 1 

Aditivo para óleo lubrificante - 10 ≤ x ≤ 20 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Avisos gerais Saia da área de perigo. Mostre esta ficha de segurança de produto químico durante 
atendimento. Não deixe sozinha uma vítima inconsciente. 

Em caso de inalação Se a vítima estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure 
orientação médica. Se os sintomas persistirem, procure um médico. 

Em caso de contato com pele Em caso e contato com a pele, lave bem com água. 



 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ 

FISPQ N° 136 
 

GARANTIA DE QUALIDADE  
Página 3/8 

IDEMITSU ATF TYPE HK 
Data: 

22/11/2018 
Revisão 2 

 

Em caso de contato com os 
olhos 

Lave bem os olhos com água por precaução. Remova lentes de contato. Proteja o olho 
não atingido. Mantenha os olhos bem abertos durante a lavagem. Caso a irritação 
persista, procure um médico. 

Em caso de ingestão Mantenha as vias respiratórias limpas. Não dê leite ou bebidas alcóolicas para a 
vítima. Nunca dê nada à boca para uma pessoa inconsciente. Caso os sintomas 
persistam, procure um médico. 

Sintomas mais importantes e 
efeitos, agudos e tardios 

Pode causar irritação na pele. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Meios de extinção 
inapropriados 

Jato de alto volume. 

Produtos perigosos da 
combustão 

Não são conhecidos produtos perigosos da combustão. 

Métodos específicos de 
extinção 

Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Use meios de extinção 
apropriados às circunstâncias locais e ambiente ao redor. 

Equipamento de proteção 
especial para bombeiros 

Use equipamento de respiração autônoma caso seja necessário. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, 
equipamentos de proteção e 
procedimentos de emergência 

Use equipamento de proteção individual. 

Precauções ao meio ambiente Previna a entrada de produto em drenos. Previna o espalhamento do vazamento se for 
seguro fazê-lo. 

Métodos e materiais para 
contenção e limpeza 

Absorva o produto com materiais absorventes (ex: areia, gel sílica, pasta ácida, pasta 
universal, serragem). Mantenha em embalagem adequada para posterior descarte. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Proteção contra fogo e 
explosão 

Medidas normais de prevenção à incêndio. 

Manuseio seguro Não respire vapores/poeiras. Evite exposição – obtenha instruções especiais antes do 
uso. Evite contato com os olhos e pele. Para proteção pessoal, ver sessão 8. É 
proibido comer, beber e fumar na área de aplicação do produto. Descarte a água 
usada para enxague de acordo com as legislações locais e nacionais. Pessoas 
susceptíveis a sensibilização à pele, asma, alergias, problemas respiratórios crônicos 
e recorrentes não devem ser empregadas em nenhum processo que envolva o uso 
deste produto. 

Medidas de higiene Lave as mãos antes de pausas e após o dia de trabalho. 
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Condições para 
armazenamento seguro 

Mantenha a embalagem fechada em local seco e bem ventilado. Instalações elétricas/ 
materiais de trabalho devem estar de acordo com as especificações de segurança. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Componentes com parâmetros de controle para ambiente de trabalho 

Componente CAS Nº 
Tipo  

(Forma de exposição) 

Parâmetros de controle 
/ Concentração 

permitida 
Base 

Destilados (petróleo), 
parafínicos pesados  

tratados com hidrogênio 
64742-54-7 

TWA  
(Fração inalável) 

5 mg/m³ ACGIH 

Destilados (petróleo), 
parafínicos leves 

tratados com hidrogênio 
64742-55-8 

TWA 
(Fração inalável) 

5 mg/m³ ACGIH 

  

Equipamentos de proteção individual 

Proteção das mãos A adequação com o local de trabalho deve ser discutida diretamente com um produtor 
de luvas de proteção. 

Proteção ocular Garrafa lava olhos com água pura. Óculos de preteção com fechamento lateral. 

Proteção da pele e corpo Roupa impermeável. Escolha a roupa de proteção adequada com a concentração de 
substâncias perigosas no local de trabalho. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Aspecto 

(estado físico, forma, cor) 

Líquido transparente vermelho 

Odor Característico 

pH Não disponível 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento 

Não disponível 

Ponto de ebulição inicial e 
faixa de temperatura de 
ebulição 

Não disponível  

Ponto de fulgor 218ºC (COC) 

Ponto de fluidez - 50,0ºC 
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Taxa de evaporação Não disponível 

Inflamabilidade (sólido; gás) Não disponível 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou 
explosividade 

Não disponível  

Pressão do vapor Não disponível 

Densidade do vapor Não disponível 

Densidade relativa Não disponível 

Densidade 0,8516 g/cm³ (15ºC) 

Solubilidade(s) Insolúvel em água 

Coeficiente de Participação – 
n-octanol/água 

Não disponível 

Temperatura de autoignição Não disponível 

Temperatura de decomposição Não disponível 

Viscosidade Viscosidade cinemática à 40°C: 35,61 mm²/s 

Faixa de destilação Não disponível 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade Não ocorre decomposição se estocado e aplicado conforme orientação. 

Estabilidade química Não ocorre decomposição se estocado e aplicado conforme orientação. 

Possibilidade de reação 
perigosa 

Não ocorre decomposição se estocado e aplicado conforme orientação. 

Condições a serem evitadas Não disponível. 

Materiais incompatíveis Ácidos e bases fortes. 

Produtos perigosos da 
decomposição 

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade Aguda Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 
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Corrosão Pele/Olhos  Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou 
à pele 

Pode causar reações alérgicas. 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Carcinogenicidade Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Toxicidade à reprodução Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos – exposição única 

Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos – exposição 
repetida 

Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Perigo por aspiração Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade Não disponível 

Persistência/degradabilidade Não disponível 

Potencial Bioacumulativo Não disponível 

Mobilidade no solo Não disponível  

Outros efeitos adversos Não disponível 

  

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para 
destinação final 

Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Recupere e reutilize o produto, 
antes de optar pela disposição que deve ser a última opção técnica. Restos de 
produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, 
estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes.  

Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as 
regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos 
critérios aplicáveis a produtos. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

 

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC 

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima.  

 

Outras informações relativas ao transporte: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja 
separado da cabine de condução.  Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem 
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão 
bem fixados. Cumprir a legislação em vigor que trata sobre o transporte de produtos perigosos. No transporte fracionado 
cada recipiente deverá estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma. Os mesmos deverão 
estar lacrados e protegidos por lona na eminência de chuva durante o percurso. 

 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

 

Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra; é responsabilidade do 
usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal. 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Preparada por Idemitsu Lube South America Ltda. 

 

“Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 
14725-2 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas nesta FISPQ 
representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste 
produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. 
Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas nesta 
ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos. Qualquer 
outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é 
de responsabilidade exclusiva do usuário”. 

 

REFERÊNCIAS:  

[ABNT NBR 14725-2] – Sistema de Classificação de Perigo - GHS 

[RESOLUÇÃO Nº 5232/16 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares 
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID) 

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency 

[REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008] do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem (CRE) de substâncias e misturas. 
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*Abreviações: 

NA: Não Aplicável 

ND: Não disponível 

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 

LD50: dose letal para 50% da população infectada  

LC50: concentração letal para 50% da população infectada  

CAS: chemical abstracts service 

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho 

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 
minutos 

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em 
programas de saúde e segurança ocupacional.  

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos. 

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser 
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos 
à saúde. 

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de 
segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.  

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos 
via marítima.  

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos. 


