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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  
Nome do produto: Pó Para Extinção de Incêndio Merco Fire ABC 55%  
 
Empresa: MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 
Endereço: Rua Clóvis Luiz de Nardi, 185 – Lot. Nova Era – B. Industrial  

      Caçador / SC – CEP 89511-345 
CNPJ: 07.653.072/0001-87 
Tel.: (49) 3563 8614 
www.mercosulbrasil.com.br 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
Causa de riscos: Não apresenta risco de toxidade pela sua composição 
Classificação de risco: Exposição prolongada pode causar irritação 
Dados de Segurança: 
Saúde: Risco 0 – nenhum 
Flamabilidade: Risco 0 – nenhum 
Reatividade: Risco 1 – leve 
Contato: Risco 1 – leve 
EPIs: Luvas de proteção, óculos de ampla visão, máscara de proteção respiratória. 
Efeitos colaterais: 
Ingestão: Ingerido em quantidades elevadas, pode causar danos gastrointestinais e afetar o 
sistema respiratório. 
Inalação: Inalado em concentrações elevadas, o pó químico poderá provocar irritação das 
vias respiratórias, pode causar nódulos, pneumonia e lipoides. 
Pele: O contato prolongado pode causar descamação da pele, dermatite.  
Olhos: Em contato com os olhos, o produto poderá causar irritação, ardência e conjuntivite. 
 
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
Ingrediente base: 55%  Fosfato Monoamônico (NH4H2PO4)  (mínimo 55%). 
Outros ingredientes:  

1. Sulfato de Amônia – de 25% até 45% 
2. Sílica de Magnésio de Alumínio - concentração menor que 7% 
3. Carbonato de cálcio – Concentração menor que 2% 

Fabricação: De acordo com a NBR 9695 (ABNT). 
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4. PRIMEIROS SOCORROS 
 Ingestão: Se consciente, a vítima deverá ingerir grandes quantidades de água, a fim de diluir 
o produto. Caso esteja inconsciente ou em estado de convulsão, procurar imediatamente 
ajuda médica. 
Inalação: Fazer a remoção da vítima para local arejado, mantendo livres as vias respiratórias 
e solicitar ajuda médica. 
Contato com a pele: Lavar o local com água em abundância, sabão ou detergente neutro. 
Contato com os olhos: Lavar com água limpa e corrente e solicitar ajuda médica em caso de 
irritação. 
Ações a serem evitadas: Não administrar nada via oral ou provocar vômito, caso a vítima 
esteja inconsciente ou em estado de convulsão. 
 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
Este produto não apresenta perigo de combustão. Produto não inflamável por tratar-se de 
agente extintor de fogos. 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMANTO OU VAZAMENTO 
Em caso de vazamento ou derramamento a área atingida deve ser isolada. Deve-se ventilar o 
local e sua remoção e/ou limpeza deve ser controlada. As pessoas envolvidas devem utilizar 
equipamentos de proteção individual para sua proteção e segurança. Devem ser evitados o 
contato com água, nascentes ou córregos para n]ao haver risaco de contaminação da água. 
  
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Manuseio: 
Medidas técnicas apropriadas: Manuseio do produto de acordo com a boa higiene e prática 
de segurança. 
Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar os equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) apropriados. Evitar ao máximo contato direto com o produto. 
Armazenamento:  
Medidas técnicas adequadas:  
Não armazenar o produto em contato direto com o solo. 
Embalar em barricas ou sacos plásticos, mantendo as embalagens fechadas, mesmo após a 
utilização parcial do produto. 
Condições de armazenamento:  
Utilizar local seco e bem ventilado, protegendo as embalagens contra danos físicos. 
Evitar exposição ao calor, umidades e substâncias não compatíveis. 
Materiais seguros para embalagens: São recomendados sacos plásticos ou barricas. 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E EPI 
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Não há regulamentação especifica para a exposição, porém devem ser seguidos parâmetros 
de boas práticas de trabalho junto com a legislação vigente. 
Os EPIs recomendados para o manuseio com o produto são: 
Proteção para os Olhos: Óculos de proteção 
Proteção respiratória: Filtro ou mascara respiratória 
Proteção para pele e corpo: Roupas apropriadas e luva de látex ou borracha. 
 
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Estado físico: Sólido  
Forma: Pó cristalino 
Cor: Amarela 
Odor: De inodoro a Leve odor de Amônia 
PH: 4,4 – 4,6 
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado 
físico: 
Ponto de fulgor: Não aplicável 
Pressão de vapor (20° C): Estável sob pressão 
Densidade do vapor: Não aplicável 
Massa específica aparente: mínimo 0,8 g/cm3 
Umidade: máxima 0,2% 
Taxa de evaporação: Não encontradas informações a respeito. 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estabilidade química: Estável, quando em condições normais de estocagem e armazenagem. 
Reações perigosas: Não aplicável. 
Produtos perigosos resultantes da decomposição: Amônia 
Condições a serem evitadas: Evitar locais úmidos com temperaturas altas. Quando 
submetidos a temperaturas acima de 190ºC pode desprender moléculas de amônia. 
Incompatibilidade: Bases fortes, e agentes fortemente oxidantes. 
 
  
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: 
Toxidade aguda: Irritação no trato respiratório. 
Toxidade crônica: Possibilidade de reação de sensibilidade da pele. 
Sensibilização: Para alguns indivíduos pode ocorrer sensibilidade na pele quando em contato 
prolongado. 
Efeitos locais: Em contato com os olhos poderá causar irritação e coloração avermelhada. 
Efeitos toxicamente sinérgicos: Não são esperados efeitos sobre a exposição do produto. 
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Efeitos específicos: Em contato prolongado com a pele poderá causar irritação e 
descamação. 
Substâncias que causam efeitos: 
Aditivos: Evitar a exposição a particulados. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLIGICAS 
Todo produto ou resultado químico deve ser tratado e destinado adequadamente, de 
acordo com a legislação vigente. 
Toxidade para o Eco sistema: Monofosfato de amônio – Insere partes de fosforo e nitrogênio 
na água e solo, com baixo potencial bioacumulativo. 
 
13. CONSIDERAÇÃO SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
O resíduo do processo deve ser tratado e descartado em aterro adequado.  Trata-se de 
produto não perigoso, devendo ser avaliadas as formas de descarte. 
As embalagens vazias n]ao dever ser reutilizadas, devendo ser descartadas de acordo com a 
sua origem. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Este produto não apresenta risco ou perigo para o transporte. 
As regras básicas de transporte dever ser seguidas de acordo com os seguintes modais: 
Terrestre: ANTT 
Marítimas: DPC 
Grupo de embalagem: Não Aplicável 
Perigo ao meio ambiente: Não classificado como produto perigoso ao transporte. 
 
  
15. REGULAMENTAÇÕES 
Norma regulamentadora: NBR 9695 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Aplicação do produto: Este produto é destinado ao uso em extintores de incêndio classes de 
fogo ABC. Seu manuseio deve ser efetuado por profissionais capacitados e devidamente 
treinados, restringindo-se exclusivamente a essa finalidade. Não deve ser adicionado 
nenhum tipo de aditivo ou mistura a esse produto, o que poderá comprometer seu 
desempenho ou originar reações químicas indesejáveis. 
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