FICHA DE EMERGÊNCIA

Tecnocell Agroflorestal Ltda
R. dos Tucanos, 535
Parque Industrial
06330-281 – Carapicuíba/SP

NOME TÉCNICO

FIPRONIL
NOME COMERCIAL

EXPIRE GEL

FONES DE EMERGÊNCIA
FONE: (11) 4186-1433
FAX: (11) 4186-5942

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA PORTARIA EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Revisado em 04/01/2011

Aspecto: Gel de cor caramelo, com odor característico.

EPI exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Em caso de vazamento: Capacete, luvas de
PVC, óculos de segurança para produtos químicos. Em caso de Incêndio: Traje de combate a incêndio
completo (jaqueta e calça) fabricado em tecido resistente a chamas conforme normas de reconhecimento
internacional, com capacete, balaclava, luvas e botas de combate a incêndio e equipamentos de respiração
autônoma. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Não inflamável. Na queima libera fumaça e vapores tóxicos.
Saúde: Produto de baixa toxicidade. Tóxico por ingestão.
Meio Ambiente: Pouco solúvel em água. A contaminação de mananciais traz riscos para a fauna.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle
ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar equipamento
de proteção individual. Interromper se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato
com água. Retirar os recipientes avariados. Remover mecanicamente. Impedir a penetração em redes de
esgoto ou áreas com águas confinadas. Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.
Fogo: Extinguir o fogo com: Jato d'água em forma de neblina, pó químico, gás carbônico ou espuma. Usar
proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.
Poluição: Evitar a todo custo contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água. Informar a Polícia
Rodoviária e órgãos responsáveis por abastecimentos públicos de água sobre possível contaminação. Avisar
autoridades ambientais e pessoas residentes na área para que não se faça uso da água até sua
descontaminação.
Envolvimento com pessoas: Remover o acidentado para local arejado. Lavar os olhos, se atingidos, com
muita água por pelo menos 15 min. Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Se o
acidentado estiver inconsciente e sem respirar, praticar respiração artificial ou oxigenação. Em qualquer caso
procurar, em seguida, assistência médica.
Informações aos Médicos: Tratamento sintomático. Cuidados gerais. Administrar oxigênio ou respiração
artificial, SE INCONSCIENTE. Em caso de ingestão do produto: Não provocar vômitos. SE INCONSCIENTE,
não dar nada pela boca. SE CONSCIENTE: dar água para beber cerca de 500ml. Manter sempre o paciente
aquecido. Não há antídoto específico. Maiores informações pelo telefone de emergência.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente
no envelope para transporte. Usar EPI. Avisar imediatamente ao transportador ou expedidor do produto, ao
Corpo de Bombeiros e/ou a Polícia e caso de acidente.

