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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

Poly Suga®Quat S-1210P 
De acordo com o Regulamento (EC) n° 1907/2006, Apêndice II, e suas alterações. 

 

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/empreendimento 

1.1. Identificador do produto  

Nome do produto Poly Suga
®
Quat S-1210P 

Número do produto 4349 

Nome na INCI (Nomenclatura 
Internacional de Ingredientes 
Cosméticos) 

Poliquatérnio-81 

1.2. Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos contraindicados 

Usos identificados Tensoativo 

Usos contraindicados Nenhum uso contraindicado específico foi identificado. 

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fabricante Colonial Chemical, Inc. 
225 Colonial Drive 
South Pittsburg, TN 37380 
E.U.A. 
+1 (423) 837-8800 

1.4. Número de telefone para emergências 

Telefone para emergências Chamada gratuita (somente nos EUA, Canadá, Porto Rico e Ilhas Virgens): 1-800-424-9300 

Discagem direta: +1 703-527-3887 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
Classificação (EC 1272/2008) 

Perigos físicos Não classificado 

Perigos à saúde Irrit. ocular 2 - H319 

Perigos ambientais Não classificado 

2.2. Elementos do rótulo 

Pictogramas de perigos  

 

 

Palavra de sinal Advertência 

Declarações de perigo H319 Provoca irritação ocular grave. 

Declarações de precaução P264 Lave a pele contaminada cuidadosamente após o manuseio. 
P280 Use luvas de proteção/ roupas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água por vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e 
se for fácil retirá-las. Continue enxaguando. 
P337+P313 Se a irritação ocular persistir: procure a orientação/assistência de um médico. 
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2.3. Outros perigos 

Este produto não contém nenhuma substância classificada como PBT ou mPmB. 

SEÇÃO 3: Composição/informações sobre os ingredientes 

3.2. Misturas 

D-glucopiranose, oligomérica, C10-16-alquil glicosídeos, 3-éteres 
(dimetiloctadecilamônio)-2-hidroxipropil, cloretos, polímeros com 
1,3-dicloro-2-propanol  

Número CAS: 1309865-12-0 

10-30% 

Classificação 

Irrit. ocular 2 - H319 
 

1,2-propanodiol 

Número CAS: 57-55-6 

5-10% 

 

Classificação 

Não classificado 

O texto completo de todas as frases "R" e declarações de perigo é apresentado na Seção 16. 

Comentários sobra a 
composição 

*A identidade ou porcentagem exata é retida como segredo comercial. 

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informações gerais Procure assistência médica se qualquer desconforto persistir. Mostre esta Ficha de Dados de 
Segurança à equipe médica. 

Inalação Transfira a pessoa afetada para um local aberto e mantenha-a aquecida e em repouso, em 
uma posição confortável, para que ela consiga respirar. Afrouxe roupas apertadas, como 
golas, gravatas ou cintos. Consulte um médico se os sintomas forem graves ou persistirem. 

Ingestão Enxágue a boca com água em abundância. Em caso de indisposição, procure a orientação/ 
assistência de um médico. Não provoque vômito, a menos que por orientação da equipe 
médica. 

Contato com a pele Enxágue com água. 

Contato com os olhos Enxágue com água. Não esfregue os olhos. Remova as lentes de contato, se for o caso, e 
abra bem as pálpebras. 

Procure assistência médica se qualquer desconforto persistir. 

Proteção dos socorristas Os socorristas devem usar equipamentos de proteção adequados durante qualquer resgate. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto tardios 

Informações gerais A gravidade dos sintomas descritos varia de acordo com a concentração e a duração da 
exposição. 

Inalação Nenhum sintoma específico conhecido. 

Ingestão Nenhum sintoma específico conhecido. 

Contato com a pele Nenhum sintoma específico conhecido. 

Contato com os olhos Causa irritação nos olhos. 

4.3. Indicação de assistência médico urgente e tratamentos especiais necessários 

Observações ao médico Trate sintomaticamente. 
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SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios adequados de 
extinção 

O produto não é inflamável. Use extintores de espuma resistente a álcool, dióxido de 
carbono, pó seco ou névoa de água. Use meios de extinção de incêndios adequados ao 
local do incêndio. 

Meios inadequados de 
extinção 

Não use jato de água como extintor, pois isso espalhará o fogo. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos específicos Os recipientes podem estourar com força ou explodir quando aquecidos devido ao acúmulo 
excessivo  
de pressão. 

Produtos de combustão 
perigosa 

Os produtos de combustão ou decomposição térmica podem incluir as seguintes 
substâncias: gases ou vapores danosos. 

5.3. Conselhos para bombeiros 

Ações de proteção durante o 
combate a incêndios 

Evite respirar os gases ou vapores oriundos do incêndio. Evacue a área. Resfrie recipientes 
expostos ao calor com um borrifador de água e remova-os do local do incêndio, caso seja 
possível fazer isso sem nenhum risco. Resfrie recipientes expostos a chamas com água até 
um bom tempo após o incêndio ter sido extinto. Se um vazamento ou derramamento não 
tiver entrado em combustão, use um borrifador de água para dispersar vapores e proteger os 
indivíduos que estiverem controlando o vazamento. Controle o escoamento de água, 
contendo-a e mantendo-a longe dos esgotos e hidrovias. Se houver um risco de poluição das 
águas, notifique as autoridades apropriadas. 

Equipamento de proteção 
especial para bombeiros 

Use um equipamento de respiração autônomo de pressão positiva (SCBA) e roupas de 
proteção apropriadas. As roupas para bombeiros em conformidade com a norma europeia 
EN469 (incluindo capacetes, botas de proteção e luvas) fornecem um nível básico de 
proteção para incidentes químicos. 

SEÇÃO 6: Medidas em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções pessoais Use roupas de proteção, conforme descrito na Seção 8 desta ficha de dados de segurança. 
Nenhuma ação deve ser tomada sem treinamento apropriado ou caso envolva qualquer risco 
pessoal. Não toque nem ande sobre o material derramado. 

6.2. Precauções ambientais 

Precauções ambientais Evite despejar o material em esgotos, em hidrovias ou no solo. 

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Métodos de limpeza imediata e descarte dos resíduos de forma segura. Pequenos derramamentos: recolha o 
derramamento. Grandes derramamentos: absorva o derramamento com material absorvente 
não combustível. O absorvente contaminado pode constituir o mesmo risco que o material 
derramado. Recolha-o e coloque-o em recipientes adequados para descarte de resíduos, 
selando-os de forma segura. Rotule os recipientes que contenham resíduos e materiais 
contaminados, e remova-os da área o mais rápido possível. Lave a área contaminada com 
água em abundância. Lave bem depois de lidar com um derramamento. Para descarte de 
resíduos, consulte a Seção 13. 

6.4. Referência a outras seções 

Referência a outras seções Para proteção pessoal, consulte a Seção 8. Consulte a Seção 11 para obter informações 
adicionais sobre perigos à saúde. Consulte a Seção 12 para obter informações adicionais 
sobre perigos ambientais. Para descarte de resíduos, consulte a Seção 13. 
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SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

7.1. Precauções para um manuseio seguro 

Precauções de uso Leia e siga as recomendações do fabricante. Use roupas de proteção, conforme descrito na 
Seção 8 desta ficha de dados de segurança. Mantenha longe de alimentos, bebidas e 
rações para animais. Manuseie todas as embalagens e recipientes com cuidado, a fim de 
evitar derramamentos. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado quando não estiver 
em uso. Evite a formação de névoas. 

Conselhos gerais sobre 
higiene ocupacional 

Lave imediatamente se a pele for contaminada. Remova as roupas contaminadas. Lave as 
roupas contaminadas antes de usá-las novamente. 

7.2. Condições para um armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades 

Precauções de 
armazenamento` 

Armazene longe de materiais incompatíveis (consulte a Seção 10). Guarde apenas no 
recipiente original. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local fresco e bem 
ventilado. Mantenha os recipientes na vertical. Proteja os recipientes de danos. 

Classe de armazenamento Armazenamento de produtos químicos. 

7.3. Finalidade(s) específica(s) 

Finalidade(s) específica(s) Os usos identificados para este produto estão detalhados na Seção 1.2. 

SEÇÃO 8: Controles de exposição/Proteção pessoal 

8.1. Parâmetros de controle 

Limites de exposição ocupacional 

1,2-propanodiol 

Limite de exposição de longo prazo (média ponderada no tempo de 8 horas): WEL de 10 mg/m³ de partículas 

Limite de exposição de longo prazo (média ponderada no tempo de 8 horas): WEL de 150 ppm 474 mg/m³ do total de vapores 
e partículas 

WEL = Limite de exposição no local de trabalho (do inglês Workplace Exposure Limit). 

8.2. Controles de exposição 

Equipamento de proteção 

 

 

Controles de engenharia 
apropriados 

Garanta uma ventilação adequada. Observe quaisquer limites de exposição ocupacional 
aplicáveis ao produto ou aos ingredientes. 

Proteção ocular/facial Use óculos de proteção contra respingos de produtos químicos ou máscara facial de 
modelagem justa. Se houver um perigo de inalação, pode ser necessário um respirador que 
cubra o rosto inteiro. 

Proteção para as mãos Nenhuma proteção específica para as mãos recomendada. 

Proteção para a pele e outras 
partes do corpo 

Use roupas adequadas para evitar contato repetido ou prolongado com a pele. 

Medidas de higiene Lave após o uso e antes de comer, fumar e usar o banheiro. Não coma, beba nem fume 
enquanto estiver usando este produto. 

Proteção respiratória Certifique-se de que todos os equipamentos de proteção respiratória são adequado para o 
uso pretendido e possuem a marca "CE". Certifique-se de que o respirador se encaixa bem 
e o filtro é trocado regularmente. Os cartuchos de filtro de gás e de combinação devem estar 
em conformidade com a norma europeia EN14387. Os respiradores que cobrem o rosto 
inteiro com cartuchos de filtro substituíveis devem estar em conformidade com a norma 
europeia EN136. Os respiradores que cobrem metade ou um quarto do rosto com cartuchos 
de filtro substituíveis devem estar em conformidade com a norma europeia EN140. 

Controles de exposição 
ambiental 

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado quando não estiver em uso. 
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SEÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre as propriedades físico-químicas básicas 

Aparência Líquido. 

Cor Âmbar. 

Odor Característico. 

Limiar de odor Não disponível. 

pH (10% aquoso) 6.0 – 8.0 

Ponto de fusão Não disponível. 

Ponto inicial e intervalo de 
ebulição 

> 100°C/212°F 

Ponto de ignição > 93,3°C/200°F em copo fechado de Pensky-Martens. 

Taxa de evaporação Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido, gás) Não disponível. O produto é um líquido. 

Limites superior/inferior de 
inflamabilidade ou de 
explosividade 

Não disponível. 

Pressão de vapor Não disponível. 

Densidade de vapor Não disponível. 

Densidade relativa Não disponível. 

Solubilidade(s) Solúvel em água. 

Coeficiente de partição Não disponível. 

Temperatura de autoignição Não disponível. 

Temperatura de 
decomposição 

Não disponível. 

Viscosidade Não disponível. 

Propriedades explosivas Não é considerado explosivo. 

Propriedades oxidantes Não satisfaz os critérios de classificação como oxidante. 

9.2. Outras informações 

Outras informações Nenhuma. 

Tensão superficial Não aplicável. 

% de sólidos 29 - 31 

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

Reatividade Consulte as outras subseções desta seção para mais detalhes. 

10.2. Estabilidade química 

Estabilidade Estável a temperaturas ambiente normais e quando usado conforme recomendado. Estável 
nas condições de armazenamento recomendadas. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Possibilidade de reações 
perigosas 

Nenhuma reação potencialmente perigosa conhecida. 
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10.4. Condições a serem evitadas 

Condições a serem evitadas Não há nenhuma condição conhecida que tenha uma probabilidade alta de resultar em uma 
situação perigosa. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Materiais a serem evitados Nenhum material ou grupo de materiais específico tem uma probabilidade alta de reagir com 
o produto de modo a gerar uma situação perigosa. 

10.6. Produtos de decomposição perigosa 

Produtos de decomposição 
perigosa 

Não se decompõe quando usado e armazenado conforme recomendado. Os produtos de 
combustão ou decomposição térmica podem incluir as seguintes substâncias: gases ou 
vapores danosos. 

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas 

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda - oral 

Notas (DL₅₀ oral) Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Toxicidade aguda - cutânea 

Notas (DL₅₀ cutânea) Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Toxicidade aguda - inalação 

Notas (CL₅₀ por inalação) Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Corrosão/irritação cutânea 

Corrosão/irritação cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Dano/irritação ocular grave 

Dano/irritação ocular grave Provoca irritação ocular grave. 

Sensibilização respiratória 

Sensibilização respiratória Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Sensibilização cutânea 

Sensibilização cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Genotoxicidade - in vitro Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Carcinogenicidade 

Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Carcinogenicidade da IARC Nenhum dos ingredientes foi listado ou isentado. 

Toxicidade reprodutiva 

Toxicidade reprodutiva - 
fertilidade 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

 

Toxicidade reprodutiva - 
desenvolvimento Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos - exposição 
única 

Não classificado como tóxico para nenhum órgão-alvo específico após uma única exposição. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos - exposição 
repetida 

Não classificado como tóxico para nenhum órgão-alvo específico após uma única exposição. 

Perigo de aspiração 

Perigo de aspiração 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 



Data de revisão: 03/04/2020 Revisão: 7 Substitui a data de: 11/12/2019 
 
 
 

Poly Suga®Quat S-1210P 
 
 
 

7/9 

Informações gerais A gravidade dos sintomas descritos varia de acordo com a concentração e a duração da 
exposição. 

Inalação Nenhum sintoma específico conhecido. 

Ingestão Nenhum sintoma específico conhecido. 

Contato com a pele Nenhum sintoma específico conhecido. 

Contato com os olhos Causa irritação nos olhos. 

Rota de exposição Ingestão, inalação, contato com a pele e/ou com os olhos 

Órgãos-alvo Nenhum sintoma específico conhecido. 

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

Ecotoxicidade Não é considerado perigoso para o meio ambiente. No entanto, derramamentos grandes ou 
frequentes podem ter efeitos perigosos para o meio ambiente. 

12.1. Toxicidade 

Toxicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são satisfeitos. 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Biodegradação O produto não é prontamente biodegradável. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Potencial de bioacumulação Nenhum dado disponível sobre a bioacumulação. 

Coeficiente de partição Não disponível. 

12.4. Mobilidade no solo 

Mobilidade Nenhum dado disponível. 

12.5. Resultados da avaliação de substâncias PBT e mPmB 

12.6. Outros efeitos adversos 

Outros efeitos adversos Nenhum conhecido. 

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Informações gerais A geração de resíduos deve ser minimizada ou evitada sempre que possível. Reutilize ou 
recicle produtos sempre que possível. Este material e seu recipiente devem ser descartados 
de maneira segura. Ao manusear resíduos, as precauções de segurança aplicáveis ao 
manuseio do produto devem ser consideradas. Deve-se tomar cuidado ao manusear 
recipientes vazios que não foram completamente limpos ou enxaguados. Recipientes ou 
revestimentos vazios podem reter alguns resíduos do produto e, portanto, podem ser 
perigosos. 

Métodos de eliminação Não esvazie em ralos. 

SEÇÃO 14: Informações de transporte 

Geral Não regulamentado. 

14.1. Número da ONU 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

14.3. Classe(s) de perigo de transporte 

14.4. Grupo de embalagem 

14.5. Perigos ambientais 

Substância ambientalmente perigosa/poluente marinho 

Não. 

14.6. Precauções especiais para o usuário 

14.7. Transporte em grandes volumes em conformidade com o Apêndice II da MARPOL e o Código IBC 
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SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentos 

15.1. Regulamentos/legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicos para a substância ou mistura 

Regulamentos nacionais Lei de saúde e segurança no trabalho etc. de 1974 (e suas alterações). 

Regulamentos relativos ao transporte de mercadorias perigosas e ao uso de equipamentos 
de pressão transportáveis de 2009 (SI 2009 n° 1348) (e suas alterações) ["CDG 2009"]. 

EH40/2005 Limites de exposição no local de trabalho. 

Legislação da UE Regulamento (EC) n° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro 
de 2006 relativo ao Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos 
("REACH") (e suas alterações). 

REGULAMENTO DA COMISSÃO (EU) 2015/830 de 28 de maio de 2015. 

Regulamento (EC) n° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro 
de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (e suas 
alterações). 

15.2. Avaliação da segurança química 

Nenhuma avaliação da segurança química foi realizada. 

 

Estoques 

UE - REACH 
Polímero - Monômeros não registrados 

Canadá - DSL/NDSL 

Todos dos ingredientes foram listados ou isentados. 

NDSL 

EUA - TSCA 

Todos dos ingredientes foram listados ou isentados. 

Austrália - AICS 

Não listado. 

Japão - ENCS 

Não listado. 

Coreia - KECI 

Não listado. 

China - IECSC 

Não listado. 

China - IECIC Não listado. 

Filipinas – PICCS 

Não listado. 
 

Nova Zelândia - NZIOC 

Não listado. 
 

Taiwan - TCSI 

Não listado. 
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SEÇÃO 16: Outras informações 

Abreviações e siglas 
utilizadas na ficha de dados 
de segurança 

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias 
Perigosas. 

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Hidroviário Internacional de Mercadorias 
Perigosas. 

RID: Acordo Europeu relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias 
Perigosas. 

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo. 

ICAO: Instruções Técnicas para o Transporte Aéreo Seguro de Mercadorias Perigosas. 

IMDG: Mercadorias Marítimas Internacionais Perigosas. 

CAS: Serviço de Resumos Químicos. 

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda. 

CL₅₀: Concentração Letal para 50% de uma população de teste. 

DL₅₀: Dose Letal para 50% de uma população de teste (Dose Letal Média). 

CE₅₀: 50% da Concentração Efetiva máxima. 

PBT: Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica. 

mPmB: Substância muito Persistente e muito Bioacumulativa. 

Abreviações e siglas das 
classificações 

Irrit. ocular = Irritação ocular 

Procedimentos de 
classificação de acordo com 
o Regulamento (EC) 
1272/2008 

Irrit. ocular 2 - H319: Método de cálculo. 

Conselhos de treinamento Somente profissionais treinados devem usar este material. 

Emitido por Departamento de Assuntos Regulatórios 

Data de revisão 03/04/2020 

Revisão 7 

Substitui a data de 12/11/2019 

Número SDS 5078 

Declarações de perigo na 
íntegra 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

Fim do SDS  

 

Essas informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para esse material quando 
usado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Essas informações, até onde a empresa 
saiba e acredite, eram precisas e confiáveis na data indicada. No entanto, a empresa não garante nem confirma a precisão, 
confiabilidade ou integridade dessas informações. O usuário é responsável por certificar-se de que essas informações são 
adequadas para o uso pretendido. 
 


