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Nome do produto (nome comercial): ÁLCOOL DE CEREAIS 

Código interno de identificação do produto: 1581, 1591, 2426, 2427, 2969, 2971, 3170, 
4837, 4838 e 4933. 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: O álcool de cereais é um produto de 
alta pureza, a característica organoléptica do álcool de cereais é singular, facilmente detectada pela 
maciez e palatabilidade. Ou seja, trata-se de um produto suave ao consumidor final, utiliza-se nos 
processos onde necessita-se de uma álcool etílico a 96°GL  de alta pureza e odor suave. 

 

Classificação da substância ou mistura: Líquido inflamável produto classificado de acordo com a 
diretiva 67/548/ue e com a NR-20 da Portaria nº 3.214 de 08/06/78. 

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução 

- Pictograma: 

 
Palavra de advertência: PERIGO 

 
 

Frases de perigo: 
H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H315 

Provoca irritação à pele. 

H319 Provoca irritação ocular grave. H336 

Pode causar sonolência e vertigem 
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Frases de precaução: Prevenção: 

P210 Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de 
superfícies quentes. - Não fumar. 

P233 Mantenha o recipiente bem fechado. 

P240 Ligar o contêiner e o equipamento receptor ao terra. 

P241 Usar equipamento elétrico/ ventilação/ iluminação à prova de 
explosão. 

P242 Usar apenas instrumentos que não produzam faíscas. P243

 Tomar medidas preventivas contra descargas 

eletrostáticas. 

P261 Evitar respirar poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapor/ borrifo. P264 

Lavar a pele cuidadosamente após o manuseio. 

P271 Usar somente em áreas abertas ou bem ventiladas. 

P280 Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para os 
olhos/ proteção para o rosto 

Emergência: 

P303 + P361 + P353 SE NA PELE (ou cabelo): Remover/ tirar 
imediatamente a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e 
tomar banho de chuveiro. 

P304 + P340 SE INALADO: Remover a vítima para um ambiente de ar 
puro e permanecer em repouso em uma posição confortável para 
respirar. 

P305 + P351 + P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, se 
presentes e de fácil remoção. Continue enxaguando. 

P312 Chamar o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um médico se não 
se sentir bem. 

P321 Tratamento específico (consulte instruções complementares de 
primeiros socorros neste rótulo). 

P332 + P313 Se ocorrer irritação na pele: Consultar um médico. P337 

+ P313 Se a irritação dos olhos persistir: Consultar um médico. 

P362 Retirar a roupa contaminada e lavar antes de usar de  novo. 

P370 + P378 Em caso de incêndio: Use areia seca, produtos químicos 
secos ou espumas resistentes ao álcool para extinção. 

Armazenamento: 

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Conservar o recipiente 
bem fechado. 

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente 
fresco. 

 
esponsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico 
CRQ XIII 13400549 CRQ XIII 13400549 CRQ XIII 13400549 
Data: 22/12/2014 Data: 22/12/2014 Data: 22/12/2014 

 
 



 

 

 


