FICHA DE EMERGÊNCIA
NOME DE PRODUTO
RAT-OFF PÓ
PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA PORTARIA EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Tecnocell Agroflorestal Ltda
R. dos Tucanos, 535
Parque Industrial
06330-281 – Carapicuíba/SP
FONES DE EMERGÊNCIA
FONE: ( 11 ) 4186-1433
FAX: ( 11 ) 4186-5942

Aspecto:
Pó de contato seco de cor azul.
EPI DE USO EXCLUSIVO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:
Respirador com filtro para retenção de pós e partículas sólidas (P1), gorro ou boné, óculos de proteção, luvas
e avental de PVC, botas de borracha.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo:
Não Combustível. Incêndio com este produto pode liberar gases tóxicos e ou irritantes.
Formação de atmosfera explosiva quando em forma de poeira.
Saúde:
Tóxico se ingerido ou inalado, podendo causar hemorragias ou danos a saúde.
Meio Ambiente:
A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora.
Insolúvel em água.

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.
Recolher o produto derramado para recipientes com tampa e identificados, evitando a formação de poeira.
Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.
Fogo:
Extinguir o fogo com:
Jato d’água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.
Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.
Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.
Afastar do local as embalagens não afetadas pelo fogo.
Poluição:
Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate de fogo.
Envolvimento com pessoas:
Remover o acidentado para local arejado.
Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.
Em caso de ingestão, não provoque o vômito
Remover o produto da pele imediatamente.
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.
Informações aos Médicos:
Vitamina K1 e tratamento sintomático.
Observações:
As informações para o motorista, em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no
envelope de emergência. Usar EPI. Grupo de Embalagem: III

