FICHA DE EMERGÊNCIA

EXPEDIDOR:

Nome apropriado
para o embarque:

Número de risco:
Número da ONU:
Classe ou subclasse de risco:

Endereço:

Descrição da classe ou
subclasse de Risco:

Tel.:

Grupo de Embalagem:
Aspecto:
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: capacete de segurança, luvas e botas
de borracha ou pvc, máscara panorâmica com filtro químico para gases ácidos, óculos de proteção. “O EPI
do motorista está especificado na ABNT NBR 9735”.
Fogo:

RISCOS
Substância não inflamável, porém pode queimar;

Saúde:

Pode ser tóxico se ingerido ou mantido em contato prolongado com a pele.

Meio Ambiente:

Poluente, causa danos à flora e à fauna.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Manter afastado curiosos; Sinalizar o perigo para o trânsito; Utilizar
barreira de contenção, se possível, evitando o contato com a pele e
roupas; Impedir o derramamento, circunscrevendo as poças com diques
de terra, areia, etc; Recolher o material derramado com pá e colocá-lo em
recipiente apropriado, para posterior remoção; Para penetrar na área,
utilizar equipamento de proteção (luvas, botas, capacete, óculos,
máscara). Não utilizar trapos, vassouras e serragem para conter o
vazamento, esses materiais poderão se inflamar.

Fogo:

Aplicar pó químico seco, Afastar os recipientes íntegros do fogo se isto
puder ser feito sem risco. Manter o vento pelas costas;

Poluição:

As águas do controle devem ser contidas em diques de terra para posterior
remoção. Evitar a entrada das águas de controle em bueiros, ou corpos de
água.

Envolvimento
Pessoas:

O contato prolongado do material com a pele ou os olhos podem causar
irritação. Lavar as áreas afetadas com água e sabão por
aproximadamente 20 minutos.

Informações
ao médico:

Substância corrosiva e pode ser tóxico na presença de metais pesados e
solventes. Causa irritação nas vias respiratórias. Assistir a respiração em
casos de dificuldades respiratórias, pois o material causa sufocação.
Manter a vítima em observação para melhor avaliação médica.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se
descritas, exclusivamente no envelope para transporte.

