Coadjuvante para filtração por aluvionagem

®

Fibroxcel 30
Fabricante

AEB BIOQUÍMICA LATINO AMERICANA S/A
Rua Tavares de Lyra, 3728 – São José dos Pinhais – PR
Fone 41 3888-5200 SAC AEB 0800 722 5217 Email aeb@aeb-brasil.com.br

Emprego

Como única pré-capa na filtração de vinhos, sucos de frutas, xaropes, vinagres,
borras, licores, destilados e produtos biológicos
Como primeira pré-capa nos filtros a aluvião de cervejas
Em aluvionagem contínua para filtração de bebidas em geral

Doses de emprego

500 a 1000g/m na formação da pré-capa
20 a 100g/hL em aluvionagem contínua

Confecção

Sacos de papel multifolhado de 20 kg

2

FICHA TÉCNICA E DE SEGURANÇA
2

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES
Terras diatomáceas - CAS 688555-54-9.
Perlita expandida moída
Fibras de celulose E460
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IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Irritante por inalação. Contém farinhas fósseis.
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MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.
Em caso de ingestão acidental não provoque vômito e procure um serviço de saúde ou centro de intoxicação levando esta ficha
de segurança, ou a embalagem do produto ou o rótulo do produto.
Em caso de aspiração ou inalação, remova a pessoa para um local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro
médico.
Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave com água corrente em abundância e se houver sinais de irritação procure um
médico com a presente ficha de segurança, a embalagem ou o rótulo do produto.
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MEDIDAS ANTI INCÊNDIO
O produto não é inflamável.
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MEDIDAS EM CASO DE VAZAMENTO ACIDENTAL
Bloquear o derramamento por meios mecânicos e se possível recuperar o produto.

7

MANUSEIO E ESTOCAGEM
Manuseio: evitar o contato com o pó.
Estocagem: estocar em lugar seco, fresco, isento de odores e ao abrigo da luz solar.
Validade: indeterminada se mantido em condições normais de estocagem e em sua embalagem original fechada.
Manter fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.
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VALORES LIMITES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Proteção das vias respiratórias : utilizar máscara anti-pó
Proteção das mãos: manusear com luvas de borracha ou PVC.
Proteção dos olhos: utilizar óculos de segurança com proteção completa dos olhos.
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PROPRIEDADES FISICO QUÍMICAS
Aspecto físico:
Pó fino branco bege
Odor:
Inodoro
Permeabilidade em L/m2/min:
De 60 a 80
Umidade:
Máximo 1,5%
Densidade aparente:
De 0,15 a 0,20 g/cm3 sem assentamento
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ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estável as temperaturas normais de estocagem.
Condições a evitar: a umidade e odores
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INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Não disponíveis.
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INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
As terras filtrantes são consideradas inertes para o meio ambiente, podendo ser contaminantes, dependendo do produto incluso
após o uso.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESCARTE
O produto após o uso deve ser considerado como um refugo especial e como tal deve ser seguir a legislação local vigente.
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INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE
Produto não classificado como perigoso.
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INFORMAÇÕES SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
Produto não regulamentado.
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Natureza dos riscos:

Irritação às vias respiratórias

Cuidados preventivos:

Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos
Evitar o contato com os olhos.
Evitar a inalação do pó.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
É aconselhável que o responsável pelo uso esteja informado dos riscos específicos que dizem respeito ao uso do produto.
O produto não está sujeito a restrições em base a lei que diz respeito aos controles sanitários.
A presente ficha foi redigida no departamento técnico da AEB, baseados no melhor em sua posse para segurança e consideração
a data da última revisão.
As informações aqui contidas se referem somente as preparações indicadas e podem não valer se o produto for usado em
combinação com outras ou em transformações.
Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia, seja explícita ou implícita.
Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a
adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.
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