Informações Técnicas

FORMOL ESTABILIZADO 37%
PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Estado físico: Líquido.
Cor: Incolor.
Odor: Odor forte pungente e característico.
Limite de odor: Não-disponível.
pH: 2,5 - 4,0
Temperaturas específicas ou faixas de
temperatura nas quais ocorrem mudanças
de estado físico:
Ponto de ebulição: aprox. 100 °C (a 760
mmHg)
Ponto de fusão: Não disponível.
• Limites de inflamabilidade no ar (%v/v):
Limite de inflamabilidade inferior): 7%
Limite de inflamabilidade superior): 73%
Ponto de fulgor (vaso fechado): 80 °C –
Formol Estabilzado (1% metanol)
Ponto de auto-ignição: 430 °C
Pressão de vapor: 2,7 mmHg (1% metanol) a
15 °C
Densidade do vapor (ar=1): aprox. 1,00
Densidade: 1,100 - 1,150 (a 20 °C)
Solubilidade: Miscível com água, álcool e
acetona, não solúvel com éter e clorofórmio.
Aplicação: Matéria prima.

ARMAZENAMENTO
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não deve ser armazenado em
recipientes de ferro, aço, latão, bronze, cobre
e tanques de cimento. Não reutilizar a
embalagem vazia para outros fins.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não
ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e
roupas durante o manuseio. Evite a inalação,
aspiração e contato com os olhos e pele. Em
caso de contato com a pele lave
imediatamente as partes atingidas com água
em abundância durante 20 minutos. Em caso
de contato com os olhos lave imediatamente
com água ou soro fisiológico durante 20
minutos, movimentando os olhos em todas as
direções e procurando manter as pálpebras
abertas. Em caso de ingestão, não provoque
vômitos e procure imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou
a embalagem do produto. Não misturar com
água na embalagem original. Não aplicar em
superfícies aquecidas. Abra a embalagem
cuidadosamente, prevenindo qualquer contato
com o produto; use os EPI's.
ATENÇÃO: OS VAPORES SÃO IRRITANTES
À MUCOSA DOS NARIZ, OLHOS E TRATO
RESPIRATÓRIO
SUPERIOR.
PODE
CAUSAR IRRITAÇÕES CUTÂNEAS POR
EXPOSIÇÃO PROLONGADA.
Importante: Uso obrigatório de EPI's (luvas,
botas, avental, máscara facial e óculos
protetores) ao manusear este produto e suas
diluições. Manusear em local ventilado. Não
inalar vapores.

VALIDADE
06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

5L e 50L.

DISTRIBUÍDO POR:
LIMA & PERGHER IND. E COM. S/A.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
www.startquimica.com.br

