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Nome apropriado para embarque:
( FIPRONIL )
Nome Comercial :

Produto não enquadrado na portaria
em vigor sobre transporte de
produtos perigosos

BLATUM GEL F

Aspecto:
EPI:

Produto semi-sólido, na forma de gel de cor marrom clara, de odor de cereais

Óculos de segurança, máscara semi facial c/ filtro GA combinado, ou máscara para pós,
avental e luvas de PVC, bota de borracha e capacete
RISCOS

Fogo:

Não inflamável, se submetido a fogo libera gases tóxicos

Saúde: Pouco tóxico, porém se ingerido ou inalado, pode provocar reações adversas.
Meio Ambiente:

Pouco tóxicos à mamíferos, peixes e pássaros.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Evitar derramamento em solos permeáveis ( terra ), bueiros, rios, canais e represas.
Evitar contato com a pele, olhos e inalação de pó, usando os EPI´s recomendados
Evitar que o produto se espalhe, contendo-o com plástico ou lona plástica.
Fogo:

Produto não inflamável. Os agentes de combate ao fogo mais eficazes são: pó
químico. Usar máscara durante o combate.

Poluição:

Evitar a todo custo contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água.
Informar a Polícia Rodoviária e órgãos responsáveis por abastecimento público de
água sobre possível contaminação. Recolher o produto e colocar em recipientes
apropriados e identificados

Envolvimento de Pessoas: Remover a vítima da zona de perigo e retirar roupas contaminadas.
Ingestão : se a vítima estiver consciente provocar vômito e dar carvão ativo ou
bicarbonato de sódio em muita água. Nunca dar leite.
Inalação : oxigênio ou respiração artificial, que não seja boca-a-boca
Olhos : lavar com água corrente por 15 minutos, levar ao oftalmologista
Pele : lavar abundantemente em água corrente com água e sabão
Informações ao médico: Não existe antídoto especifico, tratamento sintomático

Observações : Sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente. Instruções ao
motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas no envelope de emergência.
Nome do fabricante ou importador – Server Química Ltda EPP.
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