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1 - Identificação do Produto e da Empresa 
 

1.1. Identificação do Produto 
 

Condicionador para cavalos a base de Lanolina que previne o ressecamento e a fragilidade dos pelos 

restabelecendo a oleosidade natural, proporcionando maciez e brilho extra à pelagem, tornando-a sedosa e 

fácil de escovar.   
 

1.2. Identificação da Empresa 
 

Fabricado e Comercializado por: 
SANI QUÍMICA LTDA 

Av. Arq. Cleyton Alves Corrêa, 789 Vale Verde 
CEP 13279-071 Valinhos – SP 

E-mail: sani@saniquimica.com.br 
Telefones: 

Informações gerais sobre produto: 0 (XX) 19 – 3881 1999 
Centro Toxicológico:                      0 (XX) 19 – 3289 3128 

 

2 - Composição e Informação sobre os componentes 
 

2.1. Componentes 
Matéria-Prima                                   Número CAS                      
Matéria Ativa                                    61790-81-6 
Matéria Ativa                                    92113-31-0 
Veículos Inertes                                7732-18-5 
 

3 - Identificação de Perigos 
 

3.1 Risco mais importante: Evitar contato com pele e olhos. 

3.2 Riscos específicos: Produto uso veterinário; 
  Evitar contato se tiver reação alérgica à Lanolina etoxilada 50%; 

 

4 - Medidas de Primeiros Socorros 
 

4.1. Recomendação geral: Em caso de acidentes ou de indisposição. Procure um médico imediatamente e 
mostre o rótulo do produto para o médico. 
4.2. Inalação: Deslocar-se para ambiente com ar fresco em caso de inalação acidental. Caso haja 
dificuldade para respirar procurar orientação médica. 
 

4.3. Contato com a pele: Remover a roupa contaminada. Lavar imediatamente o local com bastante água e 
sabão. 
 

4.4. Contato com os olhos: Lentes de contato devem ser removidas. Lavar com água limpa por pelo 
menos 15 minutos e procurar um médico. 
 

4.5. Ingestão: Se ingerido, lavar a boca com bastante água. Procurar cuidado médico imediatamente e 
mostrar o frasco ou rótulo para o médico. 
 

5 - Medidas de Combate a Incêndio 
 

5.1. Extintor: Espuma, pó e dióxido de carbono (CO2). 

 

5.2. Método específico: Manter pessoal dispensável e sem proteção distante. Não entrar na área com 
incêndio sem o equipamento de proteção apropriado.  
 

5.3. Risco específico de fogo: Produtos de decomposição podem ser perigosos para a saúde: vapores 
tóxicos podem ser emitidos.  
 

5.4. Equipamento de proteção especial: Máscaras de proteção e também equipamentos de proteção 
completos. 
 

6 - Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
 

6.1. Precaução de pessoal: Manter pessoal dispensável e sem proteção distante. Usar roupas de 
proteção, máscaras e luvas para evitar contato com a pele, olhos e inalação. 
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6.2. Precauções ambientais: Qualquer produto não utilizado ou sobra de material não deve ser descartado 
em rios e cursos de água. Não jogue as sobras no meio ambiente. 
 

6.3. Medidas para limpeza: Absorver o material derramado com areia e terra. (materiais inertes). Coletar 
em um recipiente apropriado de acordo com a legislação. 

 

7 - Manuseio e Armazenagem 
 

7.1. Manuseio - Precauções: Produto veterinário. Ler atentamente o rótulo antes do uso. Não fumar, comer 
ou beber enquanto estiver manuseando o produto. Lavar as mãos após o uso.  
  

7.2. Armazenamento – Precauções: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do calor e da luz solar 
direta.  
 

7.3. Condições de armazenamento: Estocar o produto em sua embalagem original e manter o frasco bem 
fechado. 
 

7.4. Material de acondicionamento: Frasco original do produto. 
 

8 - Controle de Exposição e Proteção Individual 
 

8.1. Medidas que devem tomadas para minimizar a exposição ao colaborador: Este é um produto 
veterinário: consultar as precauções recomendadas no rótulo. Ler as informações antes do uso.  
 

8.2. Equipamento de Proteção Individual/E.P.I.:  
  Proteção respiratória: Não é necessário sob condições normais de uso. 
 Proteção para as mãos: Não é necessário sob condições normais de uso. Evitar contato com a 
pele caso tenha reação alérgica à Lanolina etoxilada 50%. 
 Proteção para a pele e para o corpo: Não é necessário sob condições normais de uso. Evitar 
contato com a pele caso tenha reação alérgica à Lanolina etoxilada 50%. 

Proteção para os olhos: Não é necessário sob condições normais de uso. Evitar contato com os 
olhos. Usar óculos de proteção se houver exposição. 
 Medidas de higiene: Lavar as mãos após o uso. Não fumar, comer ou beber enquanto estiver 
manuseando o produto. 

 

9 - Propriedades Físico-Químicas 
 

Estado Físico:      Emulsão Cremosa 
Cor:                                                                            Branco 
Odor:                                        Característico 
Densidade:      1,30 a 1,40 g/mL 
pH:                                          5,0 a 6,0 
 

10 – Estabilidade e Reatividade 
 

10.1 Estabilidade: Estável no uso recomendado. 
 
10.2 Condições a serem evitadas: Evitar temperaturas acima de 25ºC. 
 

10.3 Decomposição de produtos perigosos: Em caso de fogo, pode produzir decomposição de produto 
perigoso. Não respirar fumaças. 
 
 

11 – Informações Toxicológicas 
 

11.1. Toxicidade Aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda. 
   

11.2. Contato com a pele: Pode causar irritação com a pele caso tenha reação alérgica à Lanolina 
etoxilada 50%. 
 

11.3 Contato com os olhos: Pode ser irritante para os olhos. 
 
 

12 – Informações Ecológicas 
 

12.1 Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais 
locais. 
 

12.2 Persistência/Degradabilidade: Não determinada. 
 

12.3 Impacto Ambiental: Produto solúvel em água.  
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12.4 Bioacumulação: Não determinada. 
 

12.5 Comportamento Esperado: Não determinada. 
 

12.6 Ecotoxicidade: Nenhuma. 
 

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição 
 

Qualquer produto não usado ou sobra NÃO DEVE SER DESCARTADO EM ESGOTOS, CÓRREGOS OU 
NO MEIO AMBIENTE. O produto deve ser removido para instalações autorizadas de disposição de 
resíduos. Observe os regulamentos Federais, Estaduais e locais. 
Eliminar todos os resíduos e recipientes contaminados de acordo com os regulamentos federais, estaduais, 
municipais, locais e regulamentos de saúde e meio ambiente aplicáveis. 

 

14 - Informações sobre Transporte 
 

14.1 Regulamentações Nacionais e Internacionais 
Nome apropriado para embarque: Sanicond – Horse Line 
Embalagem:                                 Plástica 
Classe de risco:                              ------- 
 

15 - Regulamentações 
 

15.1 Classificações de risco 
Substância Extremamente Perigosa: não 
Substância Perigosa:                        não 
Produto Químico Tóxico:                   não 
 

15.2 Classificação HMIS (Harzadous Materials Information System – E.U.A.) 
Saúde:              0 
Inflamabilidade: 0 
Reatividade:      0 
 

Informação adicional: Uso veterinário – não ingerir. 
 

16 - Outras Informações 
 

Considerar, que mesmo vazios, os recipientes que já acondicionaram o produto têm resíduos, e devem ser 
manuseados como se estivessem cheios. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins, 
podendo ser reciclados desde que totalmente descontaminados e/ou dispostos em local adequado. 
 

 

As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos se relacionam 
exclusivamente ao produto específico aqui descrito, não dizendo respeito ao uso deste material em 
qualquer processo. Estas informações baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa e o usuário 
dos produtos é o responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes. USO 
VETERINÁRIO. E não deve ser usado para outros propósitos além dos recomendados. 


