
ASPECTO               : 

EPI                         :  - Máscara, luvas de pvc, sapatos de segurança, óculos de segurança e avental de pvc.

FOGO                  :               - Produto não inflamável.
SAÚDE                 :       - Olhos: Irritação.

 - Pele: Irritação.

 - Inalação: Irritação das vias respiratórias.
MEIO AMBIENTE:  - Não há relatos de danos ao meio ambiente.

 - Isolar e evacuar a área. Sinalizar o perigo para o tráfego. 

 - Recolher o material e acondicionar em local para disposição de resíduos classe II.

 - Descartar em instalação autorizada. 

 - Avisar ou mandar avisar a Polícia Rodoviária, DNER e autoridades locais.

 - Não é inflamável.

 - Pode-se utilizar água para resfriamento e extinção.    

 - Descartar em instalação autorizada. 

 - Toxidez moderada.

 - Avisar os órgãos de meio ambiente.

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

 - 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 ).
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PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

OBS                     :

INFORMAÇÕES 

AOS MÉDICOS    :
 - Tratamento sintomático. Observar alterações psicomotoras. Manter funções  vitais.

contaminado e lavar imediatamente as partes do corpo atingidas com água limpa e em

abundância por pelo menos 15 minutos. Não induzir ao vômito.

 - Em caso de contato com o produto, remover e isolar imediatamente o vestuário 

 - Remover a vítima para um local arejado.

RISCOS

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO     :  

POLUIÇÃO          : 

FOGO                  :       

ENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS       :
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