FICHA DE EMERGÊNCIA

FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO
Rod. Castelo Branco, Km 68,5 Mairinque-SP
Tel.: (11)4246-6200

Nome apropriado para embarque:
pesticidas liquidos, toxicos,inflamaveis,PF>23
graus C
Nome Comercial:
CIPERMETRINA FERSOL 200 CE

63
N º Risco:
2903
N º ONU:
6.1
Classe/SubClasse:
Descrição de Risco:
Substâncias Tóxicas

Fone Emergência: 0800 55 55 28

ASPECTO:liquido ambar, discretamente viscoso, odor de solvente

EPI:

luvas e botas de borracha ou PVC, avental de borracha ou PVC e mascara com filtro vapor organico e prefiltro aprovado para pesticidas
RISCOS

Fogo: inflamável (PF acima de 23°C e abaixo de 60°C); vapores podem migrar até fonte de ignição e incendiar;
emite fumaça toxica quando queimando.
Saúde: moderadamente toxico por inalação, ingestão ou absorção através da pele. Orgão-alvo Sistema Nervoso
Central. Irritante leve para pele e olhos. Pode causar alergia cutânea.
Meio Ambiente: praticamente não toxico para aves. Altamente toxico para peixes e invertebrados aquáticos e
abelhas. Pouco persistente em solos. Degrada por fotolise e por ação bacteriana. Praticamente imóvel no solo pela
insolubilidade em água.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento ou Derramamento: Use os EPIs recomendados . Isole e sinalize a área. Elimine todas as fontes de
ignição. Contenha e absorva em dique de areia, terra ou serragem, para impedir que este material atinja rios, lagoas,
poços, fontes de água, bueiros ou drenos de água pluvial. Recolha em recipientes adequados, lacre e identifique.
Guarde em local seguro e protegido enquanto aguarda autorização oficial para destinação final dos resíduos. Se em
local não pavimentado, raspe a terra até uma profundidade em que não haja mais sinais do material derramado.
Fogo: Afaste as pessoas para local distante e fora da direção do vento. Não inale a fumaça. Use os EPIs
recomendados.
Meios de extinção: Espuma CO2 Pó químico Neblina de água (contendo o escorrimento)
Poluição: caso tenha havido invasão de rios ou outros mananciais, IMEDIATAMENTE avise as autoridades para que
seja interrompido qualquer consumo humano ou animal
Envolvimento de pessoas:
Inalação: remova a pessoa para local com ar puro. Se houver dificuldade respiratória, aplique oxigênio. Se
houver parada respiratória, IMEDIATAMENTE inicie respiração artificial e busque imediato cuidado medico.
Ingestão: faça a pessoa beber bastante água. NÃO PROVOQUE VÔMITO. Busque imediato cuidado
medico.
Contato com os olhos: lave os olhos com água corrente, mantendo os olhos bem abertos, para que a água
atinja todos os pontos do globo ocular. Busque cuidado medico.
Contato com a pele: remova as roupas contaminadas e lave bem a pele com água e sabão. Busque cuidado
medico, especialmente se a irritação persistir.
INFORMAÇÕES PARA MÉDICOS: Produto medianamente tóxico. Se inalado, ingerido ou absorvido através da pele
em doses altas pode causar efeitos no Sistema Nervoso Central e periférico (incoordenação,convulsões) Tontura,
entorpecimento por ação do solvente da formulação. O contato com a pele pode provocar sensação de formigamento
,ardência ou parestesia de cura espontanea em 12-24 horas. Se ingerido, não provocar vômitos porque, se aspirado,
pode causar grave pneumonite química devido ao solvente da formulação. Se recomendado esvaziamento gástrico
proceder com o paciente já com sonda endotraqueal instalada. Controle de convulsões por Diazepam EV. Tratamento
geral de suporte. Não usar aminas simpaticomimeticas.
Observações: Motorista - observe o que está escrito no envelope.

