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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto: LAR SOLV ASL 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Uso industrial. 

Empresa: Rauter Química Ltda. 

Endereço: Rua Paul Zivi, 1135 – Distrito Industrial – Gravataí – RS. 

Fone: (0xx51) 3393-1566 

Fax: (0xx51) 3393-1555 

E-mail: rauter@rauter.com.br  

Contato de emergência: GEO EMERGÊNCIA AMBIENTAL – Fone: (51) 3011-9000. 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação da substância ou mistura: 

 

Líquidos inflamáveis: Categoria 4. 
Toxicidade aguda – Oral: Categoria 5. 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A. 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – Exposição única: Categoria 3. 

 
 
Elementos apropriados da rotulagem: 

 

Pictograma de perigo: 

 
 

Palavra de advertência: ATENÇÃO 

 

Frases de perigo: 

H227 – Líquido combustível. 

H303 – Pode ser nocivo se ingerido. 

H319 – Provoca irritação ocular grave. 

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 

Frases de precaução: 

Prevenção: 

P210 – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes – Não fume! 

P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores. 

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio. 

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.  
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Resposta à Emergência:  

P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa  

posição que não dificulte a respiração. 

P305 +P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante 

vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 

P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. 

P337 + P313 – Caso irritação ocular persista: Consulte um médico. 

P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma, dióxido de carbono (CO2) e 

neblina de água. 

 

Armazenamento:  

P403 + P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 

P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.  

P405 – Armazene em local fechado a chave. 

 

Disposição: 

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos. 

 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não conhecido. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Esta substância é uma MISTURA. 

Nome químico comum ou genérico: LAR SOLV ASL 

INGREDIENTES N° CAS CONCENTRAÇÃO (%) 

AUGEO SL 191 100-79-8 88 – 92 

DIACETONA ÁLCOOL 123-42-2 8 – 12 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

 

Descrição das medidas de primeiros-socorros: 

Recomendação geral: Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão. O prestador de primeiros socorros deve se 

proteger. Coloque roupas contaminadas em um saco bem fechado, para descontaminação subsequente. 

 

Em caso de inalação: Remover para local ventilado. Manter o descanso. Se necessário, consultar o médico. 

 

Em caso de contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabão e 

muita água. Se ocorrer irritação na pele consulte ou oriente-se com um médico. 

 

Em caso de contato com o olho: Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, 

pelo menos, 15 minutos. Se a irritação do olho persiste, consultar um médico. 

 

Em caso de ingestão: NÃO provoque vômito. Lave a boca com água corrente. Não dar nada para beber. Consultar 

o médico. 
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Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados: O contato com a pele pode agravar doenças de 

pele pré-existentes. A inalação do produto pode agravar problemas respiratórios crônicos como: asma, enfisema 

ou bronquite. Pode causar irritação ocular grave com dor e vermelhidão. Pode provocar desconforto gastrointestinal, 

vertigem, dor de cabeça, diarreia e irritação local.  

 

Notas para o médico: Tratar de acordo com os sintomas. Não há um antídoto especifico disponível  

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção:  

Meios adequados de extinção: Espuma, pó seco, névoa de água e dióxido de carbono (CO2).  

Agentes de extinção inadequados: Jato de água de grande vazão 

 

Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura: Líquido combustível. As misturas vapor/ar são 

explosivas sob aquecimento intenso. O aquecimento aumenta a pressão interior do recipiente, risco de explosão. 

 

Precauções para bombeiros:  

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Use roupas de proteção 

completa e aparato auto-suficiente de respiração. Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, 

óculos de segurança e roupas de proteção. 

 

Informações complementares: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que 

está situado ao seu redor. Resfriar os recipientes/tanques, pulverizando-os com água. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Coloque placas de aviso 

na área contaminada e não permita o acesso de pessoas não autorizadas. Evacuar o pessoal para áreas de 

segurança. Evitar o contato com a pele e os olhos. Usar equipamento de proteção individual. Mantenha longe de 

chamas e faíscas. Armazene longe do calor. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os 

recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. Afastar o mais rápido possível todos 

os materiais incompatíveis. 

 

Precauções ambientais: Conter os vazamentos. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Tente impedir 

que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. As autoridades locais devem ser avisadas se uma 

quantidade importante de derramamento não puder ser controlada. 

 

Métodos e materiais de contenção e limpeza: 

Recuperação: Recolha o material derramado. Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados. Manter 

em recipientes fechados adequados até a disposição.  

 

Neutralização: Contenha o vazamento, absorva com material absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, 

terra diatomácea, vermiculita) e transferir para um contentor para a destruição de acordo com os regulamentos 

locais e nacionais (ver secção 13). 
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Descontaminação/limpeza: Coletar solo contaminado. Limpar os solos contaminados e os objetos cuidadosamente, 

observando os regulamentos relativos ao meio ambiente. Coletar e transferir para recipientes corretamente 

etiquetados. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. Contenha o vazamento, absorva com 

material absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e transferir para um 

contentor para a destruição de acordo com os regulamentos locais e nacionais (ver secção 13). 

 

Descarte: Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos. Este produto não 

deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. Fazer a disposição observando de acordo com a 

autoridade responsável local. 

 

Informações adicionais: Afastar o mais rápido possível todos os materiais incompatíveis. 

 

Consulta a outras seções: 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Precauções para manuseio seguro: Providenciar ventilação adequada. Proporcionar troca de ar suficiente e/ou 

sistema exaustor nas salas de trabalho. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e 

segurança. Usar equipamento de proteção individual. Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. 

Para a proteção individual, consultar a seção 8. 

 

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: 

Medidas técnicas/Condições de armazenamento: O piso do local de armazenamento deve ser impermeável e 

projetado de maneira a constituir uma bacia de retenção. Guardar apenas no recipiente de origem. Guardar em 

local seco, fresco e bem arejado. Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Manter 

afastado de materiais incompatíveis. 

 

Material de embalagem recomendado: Aço não revestido. 

 

Requisitos para áreas de armazenagem e para recipientes: Proteger do frio extremo, calor e da luz do sol. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de controle:  

Augeo SL 191: Não contém substâncias com valores de limite de exposição ocupacional em concentração superior 

ao limiar definido para reporte obrigatório. 

 

Diacetona Álcool: TLV-TWA (ACGIH): 4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona – 50 ppm. 

 

 

Controles da exposição: 

Medidas de controle: Medidas de controle de engenharia: Providenciar ventilação adequada. 
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Medidas de proteção individual: 

● Proteção respiratória: Usar respirador com um filtro apropriado. 
 

● Proteção das mãos: Se houver risco de contato com as mãos, utilize luvas adequadas. Favor observar as 
instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das 
luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, 
como perigo de corte, abrasão e tempo de contato. As luvas devem ser descartadas e substituídas se 
houver qualquer indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos. As luvas devem ser 
inspecionadas antes da utilização. 

 

● Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção laterais. 
 

● Proteção do corpo e da pele: Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração 
das substâncias perigosas no local de trabalho. Retirar e lavar a roupa contaminada. 

 

● Medidas de proteção: O equipamento de proteção individual deve ser selecionado tendo em conta a 
conformidade legal e a contribuição técnica do fornecedor. A seleção do equipamento de proteção individual 
adequado deve ser baseada numa avaliação das características de desempenho do equipamento de 
proteção em relação à tarefas) a ser(em) realizada(s), às condições atuais, à duração da utilização e aos 
riscos. 

 

Controles de riscos ambientais: Conter os vazamentos. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Tente 

impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. As autoridades locais devem ser avisadas se 

uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Aspecto (estado físico e cor): Líquido, incolor. 

Odor: Suave. 

Limite de odor: Dados não disponíveis. 

pH: Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Ponto de congelamento: -99 ºC. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 183 - 191 ºC. 

Ponto de fulgor: Vaso fechado: 91 ºC; Vaso aberto: 100 ºC. 

Taxa de evaporação (Acetato de butila = 1): 0,03. 

Inflamabilidade (sólido, gás): Dados não disponíveis. 

Inflamabilidade (líquidos): Dados não disponíveis. 

Limite de explosividade/inflamabilidade: Dados não disponíveis. 

Pressão de vapor : 0,05 hPa (20 ºC). 

Densidade de vapor: 2,6. 

Densidade relativa: 1,00 – 1,10. 

Solubilidade(s): Solúvel em água e em outros solventes como Álcool, Ésteres, Éter, Hidrocarbonetos aromáticos, 

Éter de petróleo, Gasolina. 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Dados não disponíveis. 

Temperatura de auto-ignição: 390 °C. 

Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis. 

Viscosidade: Dados não disponíveis. 

Outras informações: Dados não disponíveis. 

 



FISPQ 234 

LAR  SOLV  ASL  
REV 02 – 11/2021 
 

 

Rua Paul Zivi, 1135 – Distrito industrial – Cep: 94045-430 – Gravataí/RS  
6/9 

  

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Reatividade e Estabilidade química: Estável a temperatura ambiente. Estável em condições normais. 

 

Possibilidade de reações perigosas: Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. 

 

Condições a serem evitadas: Calor, chamas e faíscas. 

 

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, agentes redutores fortes e bases fortes. 

 

Produtos de decomposição perigosa: Por combustão ou decomposição térmica (pirólise), libera: Óxidos de 

carbono (CO+CO2), ácido acético e etanol. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Informações sobre efeitos toxicológicos: 

 

Toxicidade aguda: Pode apresentar toxicidade oral. 

Diacetona Álcool (4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona): DL50: 3.002 mg/kg – Rato, masculino e feminino. Método: Diretriz 

de Teste de OECD 401. Sintomas: Depressão do sistema nervoso central. Alimentação com sonda. (Dados 

bibliográficos) 

 

Corrosão/irritação da pele: Não provoca irritação na pele. 

 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritante para os olhos, podendo causar dor e vermelhidão. 

 

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto apresente sensibilização à pele ou 

respiratória. 

 

Mutagenicidade: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. 

 

Carcinogenicidade: Não classificado como carcinogênico. 

 

Toxicidade para a reprodução e para o desenvolvimento: Não é esperado que apresente toxicidade para a 

fertilidade ou para o feto. 

 

Toxicidade sistêmica para certos órgãos alvo: 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Em fortes concentrações os vapores podem apresentar 

irritação para os olhos e para o trato respiratório. Pode provocar desconforto gastrointestinal, vertigem, dor de 

cabeça, diarreia e irritação local. 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: A mistura não é classificada como tóxica para 

órgãos-alvo específicos, exposição repetida.  

 

Perigo por aspiração: Dados não disponíveis. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 

 

Ecotoxicidade: Não é considerado tóxico para os organismos aquáticos. Em caso de grandes derramamentos, o 

produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na 

superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.  

 

Persistência e degradabilidade: O produto não é considerado rapidamente degradável no meio ambiente. 

 

Potencial bioacumulativo: Não potencialmente bioacumulável. 

 

Mobilidade no solo: Pode apresentar absorção no solo. 

 

Resultados da avaliação PBT e vPvB: 

Esta substância não é considerada persistente, bioacumuláveis nem tóxica (PBT). 

Esta substância não é considerada muito persistente nem muito bioacumuláveis (vPvB). 

 

Outros efeitos adversos: O produto não apresenta efeitos danosos conhecidos para os organismos aquáticos.  

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

 

Métodos recomendados para destinação final: 

Produto: Não descarte no lixo doméstico, diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Deve ser eliminado 

como resíduo perigoso de acordo com a legislação legislações federais, estaduais e municipais. O tratamento e a 

disposição final devem ser avaliados especificamente para cada produto. Recomendando-se envio para instalações 

de recuperação ou incineração licenciadas conforme legislação vigente Municipal, Estadual e Federal.  

 

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, devidamente fechadas, de acordo 

com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. 

 

Embalagens usadas: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser 

mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 

para instalações de recuperação ou incineração licenciadas conforme legislação vigente Municipal, Estadual e 

Federal. 

 

NOTA: Devem ser consultadas legislações Federais, Estaduais e Municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de 

agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações nacionais e internacionais: 

 

Terrestre: Resolução n°5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 

modificações. 
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Número ONU: 1263. 

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS (INCLUINDO DILUENTES OU 

REDUTORES PARA TINTAS). 

Classe de risco/subclasse de risco principal: 3. 

Número de risco: 33. 

Grupo de embalagem: II. 

 

Hidroviário: International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Número ONU: 1263 

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS (INCLUINDO DILUENTES OU 

REDUTORES PARA TINTAS). 

Classe de risco de transporte: 3 

Número de Risco: 33 

Etiqueta(s): 3 

Grupo de embalagem: II 

EmS: F-E, S-D 

Perigos ambientais – Poluente Marinho: Não 

 

Aéreo: IATA – “International Air Transport Association” (Associação Nacional de Transporte Aéreo). 

Número ONU: 1263 

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS (INCLUINDO DILUENTES OU 

REDUTORES PARA TINTAS). 

Classe de risco de transporte: 3 

Número de risco: 33 

Etiqueta(s): 3 

Grupo de embalagem: II 

 

NOTA: As prescrições regulamentadas acima referidas são aquelas que se encontram em vigor no dia da 

atualização da ficha, mas tendo em conta uma evolução sempre contínua das regulamentações que regem o 

transporte de matéria perigosa é aconselhável assegurar-se da validade da mesma. 

 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

 

Decreto Federal nº. 2.657, de 3 de Julho de 1998.  

Norma ABNT – NBR 14725. 

Resolução n°5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 

Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

As informações contidas nesta FISPQ possuem caráter de referência, atribuindo-se seus dados atuais de acordo 

com o nosso melhor conhecimento científico. Contudo, não substituem as normas e legislações em vigor. Os dados 

apresentados nesta FISPQ referem-se especialmente ao produto em questão e não podem ser consideradas 

quando este estiver sendo utilizado em combinação com outros. A FISPQ não isenta o utilizador de cumprir as 

normas e legislações aplicáveis, devendo ser observadas as regras especiais acerca do transporte, 

armazenamento, utilização e manuseio do produto.   
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Legendas e abreviações: 

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  

CAS – Chemical Abstracts Service.  

ONU – Organização das Nações Unidas. 

TLV – Threshold Limit Value – Valor limite. 

TWA – Time Weighted Average – Média ponderada de tempo. 

 

 


