FICHA DE EMERGÊNCIA

Paulínia - SP
Rod SP 332, Km 130
Cep 13.140.000 Área Industrial
F: (19) 3874 5821
F: Emergência - 0800 704 4304

NOME APROPRIADO PARA
EMBARQUE
Produto não restrito para o
transporte
( Bacilus Thuringiensis Berliner)

Produtos não enquadrados na
Portaria em vigor sobre
transporte de produtos
perigosos

Aspecto: Líquido marrom claro com odor piscoso .
EPI: Use capacete, botas, óculos de segurança, luvas e avental de PVC e máscara com filtro contra gases.
RISCOS
Fogo: Produto não inflamável, em contato com fogo libera gases tóxicos.
Saúde: Tóxico se ingerido. Pode haver algum prejuízo à saúde quando inalado
Algumas pessoas podem apresentar sensibilização ao produto.
Meio Ambiente: Não prejudicial ao meio ambiente
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:
- Não abandone o veiculo,isole o local
- Afaste os curiosos.
- Evite que o produto atinja,cursos d´agua.
- Use luvas,oculos,botas avental de pvc e máscara com filtro
- Contenha o vazamento com material absorvente.
- Após lave o local com bastante água.

contra gases.

Fogo:
- Pequenos incêndios:use extintores de pó,CO2 espuma e neblina dágua.
- Grandes incêndios:use máscara autônoma.
Poluição:
- Absorva o produto derramado com terra/areia, recolhendo-o em tambores identificados. Após a
remoção do material,
lavar o local com água em abundância.

Envolvimento de pessoas:
- Inalação: Remova a vítima da exposição. Obtenha atenção médica.
- Pele: Retire toda a roupa contaminada, lave a pele com água e sabão, por pelo menos 30
minutos.
- Olhos: Lave os olhos com água limpa corrente por pelo menos 30 minutos. Obtenha
atenção
médica imediata.
- Ingestão: Não induzir vômito. Obtenha atenção médica imediata.
Informações ao médico:
- Fazer lavagem gástrica. Não usar oxigênio suplementar.
- Nos casos graves cabe usar hemodiálise e hemoperfusão.
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
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