Paulínia - SP
Rod SP 332, Km 130
Cep 13140.000 Área Industrial
F: (19) 3874 5800
F: Emergência - 0800 704 4304

FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado para
embarque
Pesticidas líquidos, tóxicos,
inflamáveis, N.E c/PF>23 C
(Lambda Cyhalothrin)
Nome comercial
ICON 5 CE

Número de risco: 63
Número da ONU:

2903

Classe de risco ou subclasse
de risco: 6.1
Descrição
da
classe
subclasse de risco:
Substancias tóxicas

ou

Líquido, límpido translúcido, de cor amarela. Grupo de embalagem III.
Use capacete, botas, óculos de segurança, luvas e avental de PVC e máscara com filtro contra gases.

Aspecto:
EPI:

RISCOS
Fogo:

Produto inflamável, em contato com o fogo libera gases tóxicos.

Saúde:

Nocivo pôr ingestão. Irritante severo para pele e para os olhos. Pode causar parestesia.

Meio Ambiente:

Muito tóxicos para peixes e organismos aquaticos.
Baixa mobilidade e persistência no solo. Se degrada rapidamente no solo e água.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento :
- Afaste curiosos, não abandone o veículo.
- Isole a área, sinalizando-a.
- Evite que o produto atinja cursos d’ água.
- Use luvas, botas, óculos avental de PVC e máscara com filtro contra gases.
- Contenha o vazamento com material absorvente.
- Após lave o local com bastante água.
Fogo :

- PEQUENOS INCÊNDIOS: Use extintor de Pó, CO2 , espuma e neblina de água.
- GRANDES INCÊNDIOS: Use máscara autônoma.

Poluição :
- Evite que o produto atinja corpos de água. Caso isso ocorra, avisar imediatamente as autoridades.
- Absorva o produto derramado com terra/areia, recolhendo-o em tambores identificados.
- Após a remoção do material, lavar o local com água em abundância.
- Não contaminar águas por lavagem de equipamentos ou descarte de resíduos de produto.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS :
Inalação : Remova a vítima da exposição. Obtenha atenção médica imediata.
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 : Obtenha atenção médica imediata levando esta ficha, a embalagem ou caixa se possível.
Lave a boca com água se a vítima estiver consciente. Não induzir vômito.
INFORMAÇÃO AO MÉDICO :
Não há antídoto. Não há contra indicação.
Tratamento sintomático e terapêutica de suporte.
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 transporte.
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