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Telefones de Emergência
DDG 0800 0243334

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome do Produto:

FICAM VC WP 80

Nome apropriado para embarque:

PESTICIDA À BASE DE CARBAMATOS,

SÓLIDO, TÓXICO.

Número de risco: 60

Número da ONU: 2757

Classe ou subclasse de risco: 6.1

Descrição da classe ou subclasse de

risco: 

SUBSTÄNCIAS TÓXICAS.

Grupo de embalagem: III

 
                                                                                                                                                                                                                                           
Aspecto: 

Sólido, pó branco sem odor.

Risco principal: Substâncias tóxicas (venenosas).

Classe 6.1: Incompatível com produtos da classe 4.1 com os seguintes nº ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível com produtos da

subclasse 5.2 com os seguintes nº ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

                                                                                                                                                                                                                                           
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: 

Máscara descartável contra (poeira fina, poeira tóxica, fibras e névoas aquosas), óculos de proteção, luvas de borracha de butila,  avental de PVC

e botas de borracha. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

                                                                                                                                                                                                                                           
RISCOS

Fogo: 

Formação de atmosfera explosiva quando em forma de poeira.

Sua decomposição térmica pode emitir gases tóxicos.

Saúde: 

Irritante para a pele.

Nocivo por ingestão.

Meio Ambiente: 

Produto tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo.

Impedir a penetração em redes de esgoto, poços e cursos d'água

                                                                                                                                                                                                                                           
EM CASO DE ACIDENTE

                                                                                                                                                                                                                                           

Vazamento: 

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.

Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.

Recolher o produto vazado com material absorvente inerte (ex.: terra, areia), recolher para recipientes fechados e identificados.

Varrer ou aspirar o produto evitando a formação de pó. Usar recipientes identificados e que possam ser fechados.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo: 

Extingüir o fogo com: Água, espuma, gás carbônico e pó químico.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição: 

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de pessoas: 

Remover o acidentado para local arejado.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min.

Em caso de ingestão, beber 200-300 mL de água imediatamente.

Em casos de ingestão, provocar vômitos se o acidentado estiver lúcido.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações ao médico: 

Inibidor de colinesterase. Administrar sulfato de atropina I.V., I.M. ou oral até atropinação leve.

Contra-indicção: oxima (contrathion), morfina, aminofilina, tranquilizantes

Controle de convulsões: 10-20 mg de diazepam.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações: 

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no

envelope para transporte.

As FISPQs dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800-0243334 ou pelo endereço: www.bayer.com.br/fispq.


