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NOME COMERCIAL DO PRODUTO: AMIDA 60 
 
 
No interesse da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, deve-se informar todos os 
funcionários, usuários e clientes sobre os dados incluídos nesta ficha (FISPQ). 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA 
 
 Nome Químico: Dietanolamida de Coco 60 
 Fornecedor: Prolink Indutria Química Ltda 
 Endereço: Estrada GPI, 445, S/N Guapiaçu- SP 
 Contato para informações: (17) 3267-0770 
 Telefone de Emergência: 0800 17 2020 
 Email: sac@prolinkquimica.com.br 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

 Irritante para pele. 

 Risco de sérios danos aos olhos.  
  

3. COMPOSIÇÃO E  INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

Nome Químico: Dietanolamida de Ácidos Graxos de Coco 

Sinônimo: Cocoamide DEA 60, AMIDA 60  

Nº. do CAS: 68603-42-9 

Impurezas que contribuam para o perigo: Não há.  

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Recomendações em geral: 
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Se você se sentir mal procure 
um medico. 
Em caso de inalação: 
Não é provável que ocorra. Em caso de exposição lavar ligeiramente com água limpa o nariz e boca. 
Em caso de ingestão: 
Apenas quando estiver consciente, lavar a boca, dar água abundante para beber. Não provocar 
vômito. Procurar assistência medica. 
Em caso de contato com a pele: 
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Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita água com sabão. Procurar assistência 
medica se a irritabilidade continuar ou se necessário. 
Em caso de contato com os olhos: 
Lave imediatamente os olhos com água corrente (aprox. 15 minutos) ou use o lava olhos de 
emergência. Levante as pálpebras para lavar completamente o globo ocular. Consulte sempre em 
seguida o médico. 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção adequados: 
Dióxido de carbono. 
Jacto de água pulverizada. 
Espuma. 
Pó de extinção de fogo. 
Meios de extinção NÂO adequados por motivo de segurança: 
Nenhum conhecido. 
Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio: 
Nenhuma proteção especial requerida. Usar proteção comum a incêndio. 
Em caso de incêndio, os gases de combustão definidores de risco são: 
Nenhum conhecido. 
Informações adicionais:  
Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray. 

  

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Medidas de proteção pessoal: 
Evite contato com a pele e a face. Veja item 8. 
Medidas de proteção ao meio ambiente: 
Não permitir que produto vazado penetre no solo nem escoe para cursos d’água (rede de esgoto, por 
exemplo) 
Procedimento de limpeza/recolhimento: 
Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, diatomito, ligante universal). 
Recolher mecanicamente em contêiner ou recipiente adequado. 
Recomendações adicionais: 
Não drenar para rede de esgoto 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Informações adicionais para condições de armazenagem: 
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. 
Abrir e manusear com cuidado. 
 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Geral: 
Evitar contato com os olhos, a face e a pele. 
Medidas de higiene do trabalho: 
Não comer, beber, fumar nem tomar medicamentos durante o trabalho. 
Remover vestuário contaminado imediatamente e limpar cuidadosamente antes de usar novamente. 
Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. 
Proteção das mãos: 
Luvas de borracha nitrila. Para longas exposições usar luvas de borracha butílica. 
Proteção dos olhos: 
Óculos de proteção/Proteção da face 
Proteção do corpo: 
Vestuário de trabalho, botas, avental de PVC. 
 

 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto Físico (25º): Liquido viscoso, amarelado. 
pH (potenciométrico) 1% p/p: 8,50 – 10,50 
% Amina livre: 22,00 – 27,00 
Teor de Amida: Min. 60 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Decomposição térmica: 
Não conhecido nenhum gás tóxico proveniente da decomposição. 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade oral aguda: DL5O > 2.000 mg/kg (Ratazana) 
Toxicidade dérmica aguda: Não determinada. 
Efeito de irritação dérmica: Irritante, freqüente e persistente, contato com a pele pode causar 
escamamento e irritabilidade. 
Irritante aos olhos: Altamente irritante. 
Mutagenicidade: Nenhuma mutagenicidade conhecida. 
 

12. INFORMAÇÕES  ECOLÓGICAS 
 
Toxicidade em peixes: CL5O cerca 1 - 10 mg/l * (Leuciscus idus) 
Toxicidade em dáfnias: EC5O 1 - 10 mg/l * 
*Literatura  
 
 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Produto: 
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Mediante observação das normas da autoridade responsável local, encaminhar a uma instalação de 
incineração de resíduos especiais. 
 

14. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE 
 
Regulamentações nacionais e internacionais:  
Produto não classificado como perigoso.   
 

15. REGULAMENTAÇÕES 
 
Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 do Ministério do 
Trabalho 
Numero da ONU: não possui 
Frases de risco 
Irritante. 
Irritante em contato com a pele. 
Risco de sérios danos aos olhos. 
Conduzir a uma Unidade de Incineração de Resíduos Especiais autorizada para isto, observando das 
Normas de Resíduos Especiais locais. 
Frases de segurança 
Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um 
especialista. 
Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar embalagem ou 
etiqueta. 

Para o transporte rodoviário aplicam-se “Decreto Lei n 96.044 de 18.05.88: Regulamentação do 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos”.  

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Referências Bibliográficas:  

- NBR 14725-4:2009 -(ABNT) -Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos -FISPQ  
 
Os dados e informações constantes nesta ficha tem caráter complementar, fornecidos de boa fé, 
representando o que de melhor se conhece sobre a matéria e não significando que o assunto tenha 
sido completamente exaurido. Prevalece sobre os dados desta ficha o disposto nos regulamentos 
governamentais existentes. 
 
 


