
Ficha de informação de segurança  

Nome do produto                 Gulal (Pó de amido colorido). 

O Gulal é um pó de amido colorido muito usado nas  ceremonias de adoração pelos índios na  

Índia e no estrangeiro. 

Este pó colorido usa-se muito nos festivales das cores, especialmente no Holi Festival. 

O Gulal Não é comestível. 

Secção 1- Nome da empresa 

Shree Adinath Industries 

4097, Gali Barna,Sadar Bazar, Delhi- 11006 

Linha de atendimento telefónico: +911123558915 

Secção 2-  Identificação de perigos 

Informações básicas 

O Gulal não é um produto considerado  perigoso pela “ Osha Hazardous communication 

standard 29CFR 1910.1200”. Este pó é so uma mistura de máterias primas. As máterias primas 

per se não são perigosas. 

Possíveis riscos para a saúde       Olhos. Pode causar uma ligeira irritação ocular. 

Possíveis riscos para a saúde       Pele.   Não se detectam riscos importantes para a saúde. 

Possíveis riscos para a saúde       Ingestão.  Não se detectam riscos importantes para a saúde. 

Possíveis riscos para a saúde       Inalação.  Remova a vítima para local ventilado. 

Secção 3- Composição e informações sobre os  ingredientes. 

Composição em  %  (Substância seca). 

Pó de amido trigo/milho     99% 

Corantes             0.80% 

Aromatizantes         0.2% 

O uso deste produto não apresenta risco nenhum em situações normais. Só se o produto for 

inalado durante longos períodos de tempo poderiam se apresentar riscos para a saúde. 

Secção 4- Primeiros socorros 

Olhos           Lave os olhos abundantemente com agua mantendo as pálpebras bem abertas  por  

pelo menos 15 min.  



Pele          Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. 

Ingestão     NA 

Inalação   Remova a vítima para local ventilado.  

 

Secção 5- Medidas de combate a incêndio 

Possíveis riscos  

Ponto de fulgor             NA 

Elementos combustíveis  Não tem. 

Meios de extinção       Use água para a extinção deste tipo de incêndios  

Meios de extinção inadequados  Não tem 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio.  Instruções 

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

vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser 

resfriados com neblina d’água.  

Elementos combustíveis       Não tem 

Secção 6- Manuseio e armazenamento 

Ventilação    Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado.  

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

positiva. 

Manuseio  Tente que o pó não se acumule no ambiente. 

Secção 7  Medidas de controle para derramamento acidental. 

Passos a seguir 

Recolha o produto derramado e coloque  em recipientes apropiados.  

Jogue os productos usados na limpeza nos recipientes apropiados. 

A gestão de resíduos deve ser realizada conforme  as normativas vigentes. 

Use água para a limpeza de chãos e gramados. 

Secção 8- Proteção 

Medidas de proteção pessoal  

Proteção respiratória   NA. 



Ventilação                        Mantenha o produto em local bem ventilado. 

Luvas de proteção          Só em casos de longa exposição ao produto. 

Proteção dos olhos:        Óculos de segurança com proteção lateral.  

Controles técnicos           Não precisa de ventilação especial. 

Controle de exposição e proteção individual 

Medidas de higiene  Lave as mãos  cuidadosamente após o manuseio e antes de fumar ou ir ao 

banheiro. 

Roupas/ Proteção do corpo  Não precisa 

 

Secção 9 Propiedades físicas y químicas  

Aspecto :    Amarelo e de outras cores   Odor :   Aromatizado /neutro 

Estado físico  Pó   PH NA 

Pressão de vapor NA       Densidade de vapor  NA 

Ponto de ebulição NA Punto de fusão NA 

Solubilidade (H2O) Insolúvel  Gravidade específica NA 

Octanol H2O Valor não disponível   Índice de combustão NA 

Limite superior de inflamabilidade (UFL) NA  Limite inferior de inflamabilidade (UFL) NA 

Ponto de inflamação (Método) NA 

Tipo de inflamabilidade  Não disponível    Auto ignição NA 

Secção 10 

 

Estabilidade e reatividade 

Estabilidade química          Produto estável. 

Estabilidade química         Evite o uso de agentes oxidantes. 

Materiais incompatíveis    Evite o uso de agentes oxidantes. 

Perigo de descomposição    Não 

Possibilidade de reações perigosas   NA 

Secção 11-Informações toxicológicas 



Produto não clasificado como cancerígeno nem pela NTP nem pela Osha. 

Secção 12  Informações  sobre derramamento e vazamento 

Derramamentos e vazamentos.  Lavar só com água. Evite a inalação. Recolha o produto 

derramado e coloque  em recipientes apropiados. Use água para a limpeza de chãos e 

gramados. 

Secção 13 Informação sobre a gestão de resíduos 

A gestão de resíduos deve ser realizada conforme  as normativas vigentes. 

Secção 14   Informações sobre transporte 

Transporte   Qualquer meio 

Secção 15  Informações sobre regulamentações 

Conforme ao capítulo  3 secção 313 da “superfund amendments and reauthorization act 

(SARA)” a Shree Adinath  é obrigada  a  informar da presença dos seguintes produtos químicos 

no seu pó de amido:   Não tem. 

Secção 16  Outras informações 

As informações e  recomendações  contidas neste documento foram extraídas de fontes 

fiáveis. A Shree Adinath industries não será, em circunstância alguma, responsável da 

exactidão dessa informação nem do possível prejuízo dos usuários do produto. 

Proteção personal. 

Fique perto de fontes e chuveiros. Mantenha uma correcta higiene pessoal após o manuseio 

deste produto. 

Faça favor de lavar a pele com quantidade suficiente de água para remoção do material antes 

de tomar banho para assim evitar a aparição de manchas.  


