FICHA RESUMIDA DE PERIGOS
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Telefone para emergências: (11) 3178-2520
Fonte FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos)

Elementos apropriados de rotulagem
Pictogramas GHS:

Palavra de advertência:

Atenção

Frases de perigo: H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H333 Pode ser nocivo se inalado.
Frases de precaução: P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do
local de trabalho. P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE:
Lave com água e sabão em abundância. P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posição que não dificulte a respiração. P321 Tratamento específico (ver as instruções específicas suplementares de primeiros socorros no presente
rótulo). P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de
usá-la novamente. P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Incompatibilidades
Não disponível

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Pode ser nocivo se inalado. Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento. Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e
dermatose.

Medidas de Primeiros Socorros
Inalação

Contato com
os olhos

Exposição ao ar fresco. Mantenha a vítima aquecida e em
repouso. Remova a vítima da área contaminada, manter
as vias respiratórias livres. Avaliar a necessidade de
encaminhar ao médico.

Lavá-los imediatamente com água, remover as lentes de
contato, quando for o caso, consultar um médico.

Contato com
a pele

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água
para remoção do material. Em caso de irritação cutânea:
Consulte um médico.

Ingestão

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a
uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com
água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um
médico.

Medidas de Combate a Incêndio
Utilizar água neblina, espuma álcool resistente, dióxido de carbono (CO2) ou pó químico seco. Não aplicar jatos d’água de forma direta. A combustão do
produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes ou tóxicos. Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com
pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água.

Equipamentos de proteção indivdual
Avental de raspa de couro ou similar, luva de borracha nitrílica, calçado de segurança. Protetor ocular (óculos de segurança de ampla visão), protetor
facial. Utilize respirador com filtro para vapores orgânicos e pó. Para concentrações ainda mais altas, use máscara com suprimento de ar, ou
equipamento autônomo de respiração.

Controle de Vazamentos e Derramamentos
Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água, rede de esgotos, sistema de ventilação ou áreas confinadas.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as
direções. Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta
de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior
tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verficar um local
apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima.
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