FICHA DE EMERGÊNCIA
Expedidor:
Endereço: Rua DR Nério Nunes 285, Jardim Germânia – CEP: 05848‐030 – Santo Amaro – São Paulo – SP
Telefone: (0xx11) 5519‐7730
Nome apropriado para embarque: AEROSSÓIS (Hidrocarbonetos)
Número de risco: 23
Número da ONU: 1950
Classe ou Subclasse de risco: 2.1
Descrição da Classe ou subclasse de risco: Gás inflamável
Grupo de embalagem: NA (Não aplicável)
Aspecto: Gás aerossol, incolor. Incompatível com produtos das subclasses 1.1/1.2/1.3/1.5 e 1.6; produtos da
subclasse 4.1 + 1: Substâncias auto‐reagentes (subclasse 4.1) que contêm o rótulo de risco subsidiário de
explosivo; Apenas para os produtos da subclasse 5.2 +1: Peróxidos orgânicos (subclasse 5.2) que contêm o
rótulo de risco subsidiário de explosivo. Conforme ABNT NBR 14619
EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: roupas protetoras completas, incluindo
capacete, aparelho de respiração autônomo com pressão positiva ou demanda de pressão, casaco e calça tipo
“bunker”, bandas em volta dos braços, cintura e pernas, máscara facial e cobertura para áreas expostas da
cabeça. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS
Fogo: Inflamável. Ponto de Fulgor: ‐60°C (Propelente)
Saúde: Olhos: Irritante. Pele: Irritante. Inalação: Vapores concentrados podem causar dor de cabeça,
náuseas, e irritação respiratória.
Meio Ambiente: Produto potencialmente tóxico a organismos aquáticos e pode ser absorvido pelo solo.
Evitar contato e dispersão em corpos d’água e solo. Densidade:0,508 à 0,580 g/cm3 (Propelente).
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: Evite contato com a pele e olhos. Evite aspirar vapores. Não fume. Cubra com material
absorvente. Recolha com auxílio de ferramentas que não provoquem faíscas. Coloque em recipientes
apropriados e contate as autoridades (Polícia, Bombeiros).
Fogo: Use CO2, espuma ou extintores de pó químico seco.
Poluição: Evite que o produto atinja cursos naturais de água.
Envolvimento de Pessoas:
Olhos: Lave‐os com água em abundância por 10 minutos. Procure um médico;
Pele: Lave‐a com água e sabão;
Inalação: Remova a pessoa envolvida para um local arejado.
Informação ao Médico: tratamento sintomático. Cuidados gerais. Maiores informações pelo telefone de
emergência.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram‐se descritas, exclusivamente no
envelope para transporte.

