
 

 

 

 

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUIMICO 

 

1. Identificação do produto e da empresa  

Nome do produto: ONLY REPELENT - REPELENTE DE INSETOS  SPRAY INFANTIL 

Código Interno: 30947  

 

Empresa: Fareva Desenvolvimento, Fabricação e Acondicionamento de Produtos Cosméticos 

de Higiene e Limpeza por Encomenda Ltda 

Rua Américo Simões, 620 - CEP 13295-000 -  Itupeva – SP - Brasil 

Telefone : +55 (11) 4593-8200 - ramal 234 

 

2. Identificação de perigos  

Classificação da 
substância ou mistura: 

Líquidos Inflamáveis – Categoria 3.  

 

Pictogramas:  
 

 
Palavras de advertência:  Atenção 
Frases de perigo:  
 

H226 Líquido e vapores 
inflamáveis 

 



 

 

Frases de precaução:  P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama 

aberta/superfícies quentes. – Não fume. 

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado  

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante 

transferências 

P241 Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação 

à prova de explosão. 

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. 

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. 

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção 

ocular/proteção facial. 

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE 

(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 

contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. 

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize 

sistemas de combate à incêndio a base de espuma resistente a 

álcool, neblina d’água, pó químico seco e dióxido de carbono 

(CO2). 

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em 

local fresco 

P501 Descarte o conteúdo/recipiente adequados atendendo a 

legislação ambiental vigente. 

Riscos à Saúde  Vide seção 16. 

 
  
  

3. Composição e informações sobre os ingredientes 

Este produto é uma Mistura. 

PRODUTO CAS SINÔNIMO 

Ethyl 

butylacetylaminopropionate 

(IR 3535)  

52304-36-6 

3-[N-N-BUTYL-N-ACETYL] AMINOPROPIONIC 

ACID ETHYL ESTER 

ETHYL BUTYLACETYLAMINOPROPIONATE 

ethyl n-acetyl-n-butyl-beta-alaninate 

IR 3535 

N-ACETYL-N-BUTYL-BETA-ALANINE ETHYL 

ESTER 



 

 

Merck3535 

n-butyln-

acetyl3ethylaminopropionate(ethylbutylacetylam

ino 

3-(N-Acetyl-N-Butyl)-Aminopropionic Acid Ethyl 

Ester 

PROPYLENE GLYCOL 

(PROPYLENE GLYCOL 

USP)  

57-55-6  
 1,2-Propanodiol 

CETIOL HE (PEG-7 

GLYCERYL COCOATE) / 

Basf -Chemspecs 

68553-02-6; 

68201-46-7 

Glycerides, coco mono- and di-, 

ethoxylated;Polyoxyethylene (80) glyceryl 

monococoate;PEG-Glycerylcocoate 

ETHANOL 99,9% A 10PPM 

BITREX (ALCOHOL) / 

Cerba 

64-17-5; 
3734-33-6  

 

Álcool Etílico; Hidroxido Etílico.  
 

 

 4. Medidas de primeiros-socorros  

Inalação:  Remova a vítima para local ventilado. 

Contato com a pele:  Em caso de irritação, lave a pele exposta com quantidade suficiente 

de água para remoção do material. 

Contato com os olhos : Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 

caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a 

irritação ocular persista: Consulte um médico.  

Ingestão:  Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. 

Lave a boca da vítima com água em abundância.  

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tard ios:  Provoca irritação aos olhos 

com lacrimejamento e vermelhidão. Pode provocar irritação respiratória com tosse e 

espirros.  

Notas para o médico:  Nenhuma informação adicional. 

 

5. Medidas de combate a incêndio  



 

 

Meio de extinção:    

Apropriados: Compatível com espuma resistente a álcool, neblina d’água, pó químico seco 

e dióxido de carbono (CO2).  

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.  

 

Perigos específicos da substância ou mistura:   

Perigo quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, 

chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e 

motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do 

líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais 

densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e 

porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou 

novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados.  

 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio :  

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e 

vestuário protetor completo.  

 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e pro cedimentos de emergência:  

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de em ergência:  Impeça fagulhas ou 

chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado. 

Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas onde houve o derramamento 

 

Para o pessoal que faz dos serviços de emergência:  Utilizar EPI completo com óculos de 

proteção, luvas de borracha nitrílica, butílica ou neoprene, calçados de segurança e 

vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo. Em casos de grandes vazamentos, 

onde a exposição é grande, recomenda-se utilizar máscara de proteção respiratória com 

filtro contra vapores orgânicos.  

 

Material adequado para o combate ao incêndio:   

Precauções ao meio ambiente:  Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede 

de esgotos. Contenha todo o resíduo e envie para descarte atendendo a legislação 

ambiental vigente. 

 



 

 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:  Utilize barreiras naturais ou de 

contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. 

Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro 

material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para 

local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material 

absorvido. 

 

7. Manuseio e armazenamento 

Precauções para o manuseio seguro:  Manuseie em uma área ventilada ou com sistema 

geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores. Evite exposição ao produto. 

Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual. 

 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualqu er incompatibilidade: Lave as 

mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao 

banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. 

Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de 

alimentação.  

 

8. Controle de exposição e proteção individual  

Proteção dos olhos/face:  Óculos de proteção.  

Proteção da pele e do corpo:  Luvas de borracha nitrílica, butílica ou neoprene, calçados 

de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo impermeável.  

Proteção respiratória:  Necessário, somente para atendimento de vazamentos em grandes 

proporções. 

Precauções especiais:  Não necessário 

 

 9. Propriedades físicas e químicas  

Aspecto:  Líquido límpido transparente 

Odor e limite de odor: Característico 

pH: 4,7 - 7,7 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: ND 

Ponto de ebulição inicial: ND 

Temperatura de ebulição: ND 



 

 

Ponto de fulgor: 29,5ºC 

Taxa de evaporação: ND 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou expl osividade: ND 

Pressão de vapor: ND 

Densidade de vapor: ND 

Densidade: 0,92 – 0,98 g/cm³ 

Solubilidade: ND 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: ND 

Temperatura de auto-ignição: ND 

Temperatura de decomposição: ND 

Viscosidade: ND 

 

 10. Estabilidade e reatividade 

Reatividade:  ND 

Estabilidade química: Estável 

Possibilidade de reações perigosas:  Em condições de altas temperaturas. 

Condições a serem evitadas:  Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos 

recipientes danificados ou no material derramado. Evite exposição ao produto a altas 

temperaturas. 

 

11. Informações toxicológicas  

Toxicidade aguda: ND 

Corrosão/irritação da pele: Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primária; 

Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada.  

Produto é considerado Hipoalérgico. 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não aplicar na região dos olhos, boca e 

mucosas, Pode causar irritação. 

Sensibilização respiratória ou à pele: Não foi observado potencial de Irritação 

Sensibilização Dérmica. 

Mutagenicidade em céluas germinativas: ND 

Carcinogenicidade: ND 

Toxicidade à reprodução: ND 

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos –  exposição única: ND 



 

 

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos –  exposição repetitiva: ND 

Perigo por aspiração: ND 

 

12. Informações ecológicas 

Ecotoxicidade:  ND 

Persistência e degradabilidade:  ND 

Potencial bioacumulativo : ND 

Mobilidade no solo:  ND 

Outros efeitos adversos:  Em grande quantidade, pode causar contaminação de águas 

subterrânea, águas superficiais e solo. 

 

 

13. Considerações sobre tratamento e disposição  

Métodos recomendados para destinação final:  Descarte necessário em conformidade 

com todos os regulamentos federais, estaduais e locais relacionados ao controle de 

resíduos. A escolha do método apropriado de descarte depende da composição do produto 

no momento do descarte, assim como dos estatutos locais e possibilidades de descarte.  

Não reutilizar a embalagem. 

 

14. Informações sobre transporte  

Regulamentações Nacionais e Internacionais:  

Terrestres:  Resolução de Instruções complementares ao Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos da ANTT.  

Hidroviário:  IMDG code.  

Aéreo:  IATA Dangerous Goods.  

 

Para produto classificado como perigoso para o tran sporte (Terrestre):  

Número ONU:  1266 

Nome apropriado para embarque:  UN 1266 PERFUMARIA, PRODUTOS contendo 

solventes inflamáveis  

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário s e houve:  3  

Número de Risco:  33  

Grupo de Embalagem:  II  

 



 

 

Para produto classificado como perigoso para o tran sporte (Marítimo):  

 

Número ONU:  1266  

Nome apropriado para embarque:  UN 1266 PERFUMARIA, PRODUTOS contendo 

solventes inflamáveis  

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário s e houve:  3  

Número de Risco:  33  

Grupo de Embalagem:  II  

 

Para produto classificado como perigoso para o tran sporte (Aéreo):  

Número ONU:  1266 

Nome apropriado para embarque:  UN 1266 PERFUMARIA, PRODUTOS contendo 

solventes inflamáveis  

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário s e houve:  3  

Número de Risco:  33  

Grupo de Embalagem:  II  

 

 15. Regulamentações  

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto 

químico: Guia de estabilidade de produtos cosméticos – Anvisa – Volume 1 – maio 2004; 

Guia de controle de Qualidade de produtos Cosméticos – Anvisa 2008 – 2ª edição; 

RDC07/2015, ABNT NBR 14725:2014  

 

16. Outras informações 

Informações importantes, mas não especificamente de scritas nas seções anteriores:  

 

Cuidado: perigoso se ingerido.  

Evitar a inalação do produto.  

Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança.  

Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.  

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.  



 

 

Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de 

Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a 

embalagem ou o rótulo do produto.  

Não aplicar por baixo de roupas.  

Lave as roupas tratadas antes de utilizá-las novamente. 

Antes de usar pela primeira vez, teste o produto aplicando uma pequena quantidade na 

parte anterior do antebraço, observando por pelo menos 12 horas.  

Em caso de irritação cutânea, lave a pele com água e sabão e não use o produto.  

Não usar em crianças abaixo de 3 anos de idade. Em crianças de 3 a 12 anos de idade não 

aplicar mais do que 3 vezes ao dia. A pessoa ficará protegida por 7 horas devendo após 

este período reaplicar o produto, obedecendo o limite de somente 3 aplicações diárias.  

Não reutilizar as embalagens vazias.  

Não aplicar as formulações em ambientes fechados. 

“Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia". 

Manter o produto na embalagem original.  

Manter longe do calor e chama aberta. Mantenha em local fresco e arejado. 

 

As informações contidas nesta FISPQ foram obtidas de fontes confiáveis e representam o 

melhor conhecimento sobre a composição, manuseio, transporte, armazenagem do produto, 

medidas cabíveis, riscos e perigos à saúde ou segurança pessoal, na data de sua 

publicação. Portanto, recomendamos que as informações aqui contidas sejam seguidas 

para o uso adequado do produto, devendo o usuário manter boas condições de trabalho, 

segundo as legislações locais, nacionais e internacionais.  

 

As condições ou métodos de manuseio, armazenagem e disposição do produto estão fora 

do nosso alcance e conhecimento. Por essa e outras razões, nós não assumimos perdas, 

danos ou custos surgidos ligados ao manuseio, a armazenagem, ao uso e disposição final 

deste produto.  

 

Este é um produto cosmético. 

 

Referências:  FISPQ’s dos fornecedores dos produtos constantes nessa mistura; Relatório 

de ensaio fototoxicidade e fotossensibilização FTT – 034343.R; Relatório de ensaio estudo 

de avaliação de compatibilidade por hript em humanos HRIPT– 034343.R 

 


