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FICHA DE EMERGÊNCIA
Avenida das Nações Unidas, 14.171
Morumbi - São Paulo - SP

Nome Técnico :
MISTURA DE PIGMENTOS

Telefones de Emergência
Divisão Quimica
08000 112273
Divisão Tintas e Vernizes
08000 192274

Nome Comercial :
CM FLO RITE 1197 GREEN
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PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS

Aspecto:Líquido verde inodoro.
EPI exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Em caso de vazamento: Capacete, luvas, botas e avental
de PVC, óculos de segurança ou protetor facial. 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.

RISCOS

.
Fogo: Não Inflamável. Existe risco de geração de vapores nocívos na queima.
.
Saúde: Possíveis riscos se entrar em contato com pele, olhos e mucosas.
.
Meio Ambiente: Dispersível em água de densidade 1,0 - 1,3g/cm3, produto mais pesado que a água.
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EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:
Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Eliminar todas as fontes de ignição da área. Conter o produto com areia ou
terra. Recolher o produto vazado e os recipientes danificados em embalagens adequadas. Evitar contaminação de fontes,
lagos e rios. Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade local, BASF S/A e a Transportadora.
Fogo:
Meios de extinção apropriados: água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono
Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases.
Poluição:
Havendo contaminação de fontes, lagos ou rios, avisar as autoridades e pessoas residentes na área, para que não haja
consumo dessa água até a descontaminação.
Envolvimento de Pessoas:
Após inalação: Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico. Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão. Após contato com os olhos: Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas,
durante 15 minutos sob água corrente. Após ingestão: Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml
de água. Procurar ajuda médica.
Informações ao Médico:
Se o acidentado está inconsciente e não respira mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Não há antídoto
específico. Tratamento Sintomático.
Observações:
Isolar a área afastando os curiosos. Sinalizar o local do acidente. Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição.
Entregar a ficha de emergência aos socorros públicos, assim que chegarem. Avisar imediatamente ao transportador, ao
expeditor do produto, ao corpo de bombeiros e a polícia.

