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FICHA DE EMERGÊNCIA
======================================================================================
Nome apropriado para o produto: EMULTRON 1000
======================================================================================
NUMERO DE RISCO:

90

NUMERO DA ONU:

3082

CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO:

9

DESCRIÇÃO DA CLASSE / SUBCLASSE DE RISCO: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS
ASPECTO: LÍQUIDO PRETO/MARROM COM ODOR CARACTERÍSTICO E OXIDANTES QUIMICOS FORTES
EPI: Avental e luva de PVC, capacete, bota de borracha, óculos ampla visão, máscara respiratória semifacial com filtro químico para vapores orgânicos.
RISCOS
======================================================================================
FOGO: Produto não inflamável. em presença de fonte de ignição ou aquecimento. Os recipientes podem explodir
com o calor do fogo. Ponto de fulgor = 235º C.
SAUDE: Irrita a pele, os olhos e as vias respiratórias. Inalação prolongada pode causar dor de cabeça, tonturas e
perda da consciência. Moderada toxidez por ingestão.
MEIO AMBIENTE: O produto é solúvel em água. A água resultante do combate ao fogo e de diluição, são
prejudiciais a fauna e a flora. Pode afetar o uso da água. O resíduo da queima do produto, pode afetar o solo.
Densidade: 0,998 – 1,010 g/cm3.
EM CASO DE ACIDENTE
======================================================================================
VAZAMENTO: Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. Considere a evacuação inicial no sentido do vento em
um raio de 300 m. Permaneça com o vento pelas costas. Não transite sobre o produto derramado. Não toque no
produto. Use EPIs. Estanque o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Mantenha as pessoas afastadas.
Conter o produto derramado com areia ou outro material absorvente não combustível. Recolher o produto em
recipientes identificados, para posterior descarte. Não permita a entrada do produto derramado em cursos d’água,
esgotos, porões ou áreas confinadas.
FOGO: Se o tanque estiver envolvido no fogo, isole a área num raio de 800 m. A área deve ser evacuada. Use
extintor de pó químico, CO2 ou espuma mecânica. Em grandes proporções, use neblina de água. Remova tudo que
possível da área de fogo, sem risco. Resfriar com neblina d’água os recipientes expostos ao fogo. Não utiliza água
diretamente sobre o fogo. Mantenha-se sempre longe das extremidades dos tanques.
POLUIÇÃO: Tente conter o líquido evitando escoamento para cursos d’água, rios e esgotos. Transfira para um
recipientes. Absorva o produto em terra e transfira o resíduo para uma caçamba. Avise entidade de controle
ambiental.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Levar a vítima para um local bastante arejado. Se a vítima não está respirando,
fazer respiração artificial. Lavar os olhos e outras partes atingidas com bastante água. Remover roupas
contaminadas com o produto. Conservar a vítima aquecida até a chegada de socorro médico.
INGESTÃO: Não provocar vômito. Levar diretamente ao médico.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Tratamento sintomático.
OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope de emergência. O motorista deve sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente.
®

Consworld INDUSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Av. Prefeito Omar Sabbag, 305
cep. 80.210-000
Jardim Botânico
Curitiba – Paraná
Fone: 41 3363-7300 - Fax: 41 3363-8300
Site: www.elastron.com.br
e-mail: drpoli@drpoli.com.br

