
 - Incompatível com substâncias oxidantes ( subclasse 5.1 ). Atentar para a incompatibilidade

entre números ONU de classe 5.2.

 - Use equipamentos de proteção individual: luvas, botas e avental de borracha ou PVC,

óculos de proteção tipo ampla e capacete de segurança. " O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735 ".

FOGO                   :               - Produto não inflamável;

SAÚDE                 :       - Em contato com o corpo pode causar irritação e perda de cabelos. Impedir o contato com os

olhos e mucosa;

MEIO AMBIENTE:  - Evitar entrar em contato direto com cursos d`água e esgoto. Se necessário, absorver o 
líquido com areia;

 - Avise/ chame a Polícia Rodoviária, Órgão de Meio Ambiente e LF Química. Estancar o vazamento se

possível, evitando-se o contato com a pele e roupas. Impedir o derramento. Circunscrever as poças

com diques de terra ou areia. Para penetrar na área, usar equipamentos de proteção ( luvas, botas,

avental, óculos e máscara respiratória ).

FOGO                    :        - Não é inflamável.

 - Remover o resíduo para o aterro sanitário;

 - Lavar com água ou cobrir com terra;

 - Se o produto entrar em contato com cursos d`água notificar as autoridades competentes;

 - Avisar: Defesa Civil (51 32104100)/FEPAM (51 999827840).

 - Tratamento sintomático;

 - Na ingestão: Em geral, deve ser dado á vítima óleo vegetal com intuito de retardar a 

absorção;

 - Na ingestão de grandes quantidade de líqudo e em pacientes comatosos, realizar

lavagem gástrica por intubação endotraqueal e aspiração do conteúdo gástrico por sonda

nasagástrica;

 - Atentar para ação irritante devido a substância alcalinas;

 - Ao motorista: Em caso de emergência, vestir o EPI. As instruções, em caso de

emergência, encontram-se descritas, exclusivamente, no envelope de emergência.

 - As FISPQ's dos produtos LF QUÍMICA podem ser obtidas pelo fone: ( 51 37661000 ).

EPI                       : 
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DQ  8.3 - 04FICHA DE EMERGÊNCIA

ADM Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda

 - Lavar as partes do corpo atingidas com bastante água, durante pelo menos 15 minutos;

 - Levar o acidentado para um local arejado;

RISCOS

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO     :  

POLUIÇÃO            : 

ENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS       :

OBS                      :

 - Retirar as roupas contaminadas;

 - Procure assistência médica.

INFORMAÇÕES 

AOS MÉDICOS    :

Número de Risco: 80
Número da ONU: 1908
Classe ou Subclasse de Risco: 8 

Descrição da classe ou 
subclasse de risco:
Líquidos Corrosivos
Grupo de Embalagem: II
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