
NOME APROPRIADO

PARA EMBARQUE HIDROJET

N° ONU: 1263
Classe de risco: 3
N° de risco: 30
Grupo de embalagem: III
Características: Líquido Inflamável

ASPECTO

EPI

FOGO

SAÚDE

MEIO AMBIENTE Pode contaminar mananciais de água e se vaporizado, contaminar o ambiente ao redor.

FICHA DE EMERGÊNCIA

Liquido incolor, odor característico. 

INFORMAÇÕES GERAIS

Luvas, óculos e botas. O EPI do motorista está especificado na NBR 9735.

Produto inflamável, vapores mais pesados que o ar, podendo queimar distante da fonte 
de emanação

Tóxico moderado por ingestão, inalação e através da pele. O contato pode causar 
queimaduras e irritação na pele e nos olhos

RISCOS

MEIO AMBIENTE

VAZAMENTO

FOGO  

POLUIÇÃO

ENVOLVIMENTO

DE PESSOAS

INFORMAÇÕES

AO MEDICO

Apague o fogo com pó químico, espuma química ou CO2. Não utilize jatos direto de 
água. Use esguicho em forma de neblina, que serve para resfriar /embalagem e  
demais equipamentos em volta

Evitar a contaminação dos cursos d’agua e mananciais, tapando as entradas de 
galerias de águas pluviais (boca de lobo) ou construindo dique com terra, areia ou 
outro material  absorvente.

Retirar a vitima da área contaminada, tirar imediatamente a roupa impregnada com 
produto. Lavar os olhos e outras partes do corpo atingidas com bastante água. 
Respiração artificial e aplicação de oxigênio se for necessário

Lavar com água as partes contaminadas.  Antidoto: Não existe. Tratamento clinico, 
sintomático e conservador.

UNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP: Av. Sinato, 105 Chácara Maristela -    CEP 07830-350                                     

Fone: (11) 4443-1400.

UNIDADE NORDESTE - Maceió/AL: Segunda Travessa do Distrito Industrial Gov. Luis Cavalcante, s/n - Quadra B

Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 – Fone (82) 2121-4949.

EMERGÊNCIA: 08000 148 110

EM CASO DE ACIDENTE

Desligue o motor e circuitos elétricos. Isole e sinalize para trânsito o local, afastando 
curiosos e prováveis fontes de ignição. Interromper se possível vazamento, cobrindo 
com material absorvente, utilizando areia ou terra, coletar o material absorvido. Usar 
EPI. Avise ao Corpo de Bombeiros, à polícia e o transportador.


