FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome Apropriado para o embarque

Militec -1
Importador: Militec Brasil Importação e
Comércio Ltda.
Rua Professor Leônidas Ferreira da Costa, 144
Parolim - CEP 80.220-410
Curitiba – Paraná
Telefone/Fax: 3333-8030

Aspecto:

Produto não
enquadrado na
Resolução em vigor
sobre transporte de
produtos perigosos

Liquido, âmbar e odor suave. Incompatibilidade: Este produto pode reagir com agentes
oxidantes fortes. Agentes redutores.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Usar equipamento de proteção individual

RISCOS
Fogo:
Saúde:
Meio
Ambiente:

Incêndio envolvendo este produto pode gerar gases e vapores irritantes e tóxicos podem
ser liberados durante um incêndio.
A exposição repetida ou prolongada pode causar irritação dos olhos e pele. A inalação de
vapores em concentração elevada pode causar irritação do sistema respiratório.
Prevenir dispersão se for seguro. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a
contaminação de rios e mananciais. Escoamento de controle de fogo ou água de diluição
pode causar poluição.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Fogo:

Poluição:

Usar equipamento de proteção apropriado (EPI) e roupas durante a limpeza. Colocar as
barreiras afastadas do líquido derramado, para posterior descarte. Evitar que o produto
entre no sistema de esgotos. Absorver com material absorvente inerte como terra, areia ou
outro material não combustível e recolha todo o material em recipientes adequados e
devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser
descartados conforme legislação ambiental local estadual ou federal.
Usar água pulverizada para arrefecer os contentores fechados, pó químico seco, espuma,
dióxido de carbono, água em forma de neblina. Remover os recipientes da área de incêndio,
se não houver riscos. Utilizar equipamentos de proteção completos.
Prevenir dispersão se for seguro. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a
contaminação de rios e mananciais. Escoamento de controle de fogo ou água de diluição
pode causar poluição.

Envolvimento
de pessoas: Inalação - Em caso de acidente por inalação remova a vítima para local ventilado e fresco.
Pele - Lave com água e sabão. Olhos - Mantenha os olhos abertos e lave-os com água em
abundância por no mínimo 15 min. Ingestão - Não provoque vômito. Se consciente, forneça
água abundantemente. Procure atendimento médico se necessário levando a embalagem
ou rótulo do produto.
Informações
ao médico:
Tratar sintomaticamente
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente
no envelope para transporte.
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