
 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ 

FISPQ N° 130 
 

GARANTIA DE QUALIDADE  
Página 1/7 

Idemitsu Original Fork Oil 
Data: 

11/01/2018 
Revisão 2 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto Idemitsu Original Fork Oil 

Código do produto  

Aplicação Lubrificante 

Nome da Empresa IDEMITSU LUBE SOUTH AMERICA LTDA 

Endereço Rua Cincinato Braga, 340 – Conjunto 161 – Bela Vista – SP – CEP: 01333-010 

Telefone da empresa +55 (11) 2337-9340 

Telefones para emergências 0800 11 8270 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação do produto Sensibilização à pele – Categoria 1 

Toxicidade à reprodução – Categoria 2 

Elementos apropriados de rotulagem 

Símbolo GHS 

 

Palavras de advertência Atenção 

Frases de perigo H317: Pode provocar reações alérgicas na pele 

H361: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Frases de Precaução Prevenção 

P201: Obtenha instruções específicas antes da utilização. 

P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções 
de segurança. 

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. 
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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: veja informações na FISPQ. 

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

P308 + P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um 
médico. 

Armazenamento  

P405: Armazene em local fechado à chave. 

Disposição 

P501: Descarte o conteúdo/recipiente conforme legislações locais. 

Outros perigos que não 
resultam em uma 
classificação 

Não possui outros perigos. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Produto Este produto é uma mistura. 

Ingredientes que contribuam para o perigo  

Nome químico Nº CAS Concentração 

Distillates (petroleum), hydrotreated 
light 

64742-47-8 1 ≤ x < 5 

Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5 0,1 ≤ x < 1 

Isooctadecanoic acid, reation products 
with tetraethylenepentamine 

68784-17-8 0,1 ≤ x < 1 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação Remover a pessoa para local com ar fresco. Se a pessoa não respirar fazer respiração 
artificial. Se a respiração for difícil administrar oxigênio. 

Olhos Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Remova lentes de contato, se 
tiver. 

Pele Remover roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar 
com água corrente abundante por 15 minutos (mínimo). Chamar/encaminhar ao 
médico se necessário. 

Ingestão Não induza o vômito sem orientação médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa 
que estiver inconsciente. Se o vômito ocorrer naturalmente, vire a vítima de lado para 
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evitar a aspiração do produto para os pulmões. Providencie socorro médico 
imediatamente.  

Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos e 
retardados 

Pode causar reação alérgica na pele. 

Suspeita-se que cause danos na fertilidade ou no feto. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Perigos específicos durante o 
combate ao incêndio 

Não use jatos fortes de água pois estes podem espalhar o fogo. Resfrie as 
embalagens fechadas expostas ao fogo com spray de água. 

Produtos de combustão 
perigosos 

Não são conhecidos produtos perigosos da combustão. 

Equipamento de proteção 
especial para a equipe de 
bombeiros 

Em caso de incêndio, use equipamento de respiração autônoma. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, 
equipamentos de proteção e 
procedimentos de emergência 

Use equipamento de proteção individual. Garanta ventilação adequada. Evacue o 
pessoal para área segura. O material pode criar condições escorregadias. 

Precauções ao meio ambiente Autoridades ambientais locais devem ser informadas em caso de grandes vazamentos 
que não puderem ser contidos. 

Métodos e materiais para 
contenção e limpeza 

Mantenha em embalagem adequada e fechada para descarte. Limpe o local e/ou 
objetos contaminados de acordo com as legislações locais. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 

 

Precauções para manuseio seguro do produto químico: Deve-se evitar respirar os 
vapores e/ou névoas e prevenir respingos nos olhos ou na pele. Não consumir 
alimentos, bebidas ou fumar nas áreas onde possam ser contaminados com o produto.  

Precauções para manuseio 
seguro 

Ao manusear o produto utilizar EPI conforme descrito no item 8. Evitar o acúmulo de 
eletricidade estática aterrando os equipamentos. Mantenha as instalações bem-
ventiladas. Mantenha o produto longe dos alimentos e das bebidas. 

Avisos de manuseio seguro Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Considerar, que 
mesmo vazios, os recipientes que já acondicionaram o produto têm resíduos e/ou 
vapores, e devem ser manuseados como se estivessem cheios. 

Armazenamento Os recipientes devem ser armazenados em áreas identificadas e ventiladas. Estocar 
em local adequado com bacia de contenção para reter o produto em caso de 
vazamento. A instalação elétrica do local de armazenamento deverá ser classificada 
de acordo com as Normas vigentes. 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de 
engenharia 

Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a 
manter a concentração de vapores inferior ao Limite de Tolerância. Em ambientes 
abertos e manobras posicionar-se a favor do vento. 

Limites de exposição / 
Indicadores biológicos 

Os componentes não possuem parâmetros de controle de exposição. 

Proteção ocular Use óculos de segurança. Garanta que o lava olhos e o chuveiro de segurança estão 
próximos do local de trabalho. 

Medidas de proteção Use equipamentos de proteção adequados. Enquanto estiver usando o produto não 
coma, beba ou fume. 

Medidas de higiene Lave as mãos antes de pausas e imediatamente após manusear o produto. Remova a 
roupas e equipamentos de proteção antes de acessar a área de alimentação. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Aspecto  Líquido transparente 

Cor  Vermelho 

Odor Leve 

pH Não disponível 

Peso molecular (Médio) Não disponível 

Ponto de congelamento Não disponível 

Ponto de ebulição Não disponível 

Ponto de fulgor 178°C (Cleveland open cup) 

Limite de explosividade Não disponível 

Densidade 0,9070 g/cm³ @ 15°C 

Densidade do vapor Não disponível 

Ponto de fluidez - 50ºC 

Solubilidade em água Insolúvel 

Pressão do vapor Não disponível 

Gravidade específica Não disponível 

Decomposição térmica Não disponível 

Temperatura de 
autoinflamação 

Não disponível 

Coeficiente de partição 
água/octanol Log Pow 

Não disponível 

Taxa de evaporação Não disponível 

Viscosidade @ 40ºC = 36,42 cSt 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade Não são conhecidas reações perigosas em condições normais de uso. 

Estabilidade química Estável em condições normais de uso. 

Possibilidade de reações 
perigosas 

Não são conhecidas reações perigosas. 

Materiais ou substâncias 
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. 

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 

Sensibilização à pele: pode causar reação alérgica. 

Sensibilização respiratória: Não classificado de acordo com as informações 
disponíveis. 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Carcinogenicidade Não classificado de acordo com as informações disponíveis. 

Toxicidade à reprodução Suspeito de causar danos à fertilidade ou ao feto. 

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 Tris(methylphenyl) phosphate: Fator multiplicativo = 1 

Persistência e degradabilidade Não disponível 
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Potencial bioacumulativo Não disponível 

Mobilidade no solo Não disponível 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Produto/restos do produto 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. 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

 

RTPP – Res 420/04 ANTT/IMDG/IATA 

Produto não enquadrado na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.  

 

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. REGULAMENTAÇÕES 

 

Decreto 96.044/88 do Ministério do Transporte 

RTPP – Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos 

Resolução 420/04 – ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre 

NBR 14725 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  

Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria N° 3.214, de 8 de 
junho de 1978. 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Preparada por Idemitsu Lube South America Ltda. 
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“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. 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”. 

 

*Abreviações: 

NA: Não Aplicável 

ND: Não Determinada 

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.  

 

 


