FICHA RESUMIDA DE PERIGOS

SELANTE MS TRANSPARENTE
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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:

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

Atenção

Frases de perigo: H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
Frases de precaução: P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Incompatibilidades
Não disponível

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Pode ser nocivo em contato com a pele.

Medidas de Primeiros Socorros
Inalação

Contato com
os olhos

Remover a vítima para local arejado. Em caso de
dificuldade respiratória, fornecer oxigênio. Em caso de
parada respiratória, providenciar respiração artificial.

Lavar com água
oftalmologista.

em abundância.

Consultar

um

Contato com
a pele

Remover roupas contaminadas imediatamente, lavando
partes atingidas com grande quantidade de água
corrente, preferencialmente sob um chuveiro, mesmo que
só haja suspeita de contato.

Ingestão

Não provoque vômito. Nunca dar nada pela boca à uma
pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água.
Consulte um médico.

Medidas de Combate a Incêndio
Utilizar água neblina, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono ou pó químico seco. Não deve ser direcionado água diretamente sobre o produto
em chamas, pois este poderá espalhar-se aumentando a intensidade do fogo. Em caso de combustão pode gerar acroleína e monóxido de carbono, além
de CO2. Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem
equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão
ou da falta de oxigênio. Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres
expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio
ambiente.

Equipamentos de proteção indivdual
Luva nitrílica ou neoprene, avental de PVC, calçado de segurança. Protetor ocular (óculos de segurança tipo ampla visão). Respirador com filtro para
vapores orgânicos. Respirador do tipo autônomo com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Controle de Vazamentos e Derramamentos
Precauções ao meio ambiente: Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e
mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de
esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.
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. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita,
vermiculita). 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 verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança
descritos acima.

