Ficha de Emergência - FE
Nome apropriado para embarque:

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A.
Nome comercial

Concept
Remetente:

®

Av. Antonio Carlos Guillaumon,25-Dl/3Uberaba -MG

Hazard ldentification Number: 90
Número ONU: 3077
Classe ou Subclasse de Risco: 9
Descrição da Classe ou subclasse de Risco:

Numero de telefone de emergência

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTARISCO PARA O MEIO

1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

AMBIENTE

+(55)-2139581449 (CHEMTREC - Rio De Janeiro)

Grupo de embalagem: Ili

FMC Química do Brasil Ltda.

Brazil: (34) 3319 3019 or 0800 34 35 450
Aspecto: sólido, creme, inodoro
Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Use óculos de segurança com proteção lateral ou óculos. Luvas de proteção. Roupa com mangas compridas. Use proteção respiratória,
a menos que haja exaustão adequada da ventilação local ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está dentro das
diretrizes de exposição recomendadas.
Riscos
Incêndio: Não são conhecidos produtos de combustão perigosos.
Saúde: Provoca irritação ocular. Pode ser nocivo se inalado.
Meio ambiente: Perigos para o ambiente. Não aplicar diretamente na água, em áreas com presença de águas superficiais, ou em região
entremarés abaixo do nível do mar. Não contamine a água na lavagem do equipamento ou na disposição da água de lavagem.
Medidas a tomar em caso de acidentes
Derramamento: Assegurar ventilação adequada. Utilize equipamento de proteção individual. Evacuar o pessoal para áreas de
segurança. Afastar as pessoas e mantê-las numa direção contrária ao vento em relação ao derramamento. Evite a formação de poeira.
Evite respirar a poeira. Evite que o derramamento se espalhe, se for seguro fazê-lo. Não permitir o derramamento sem controle do
produto no meio ambiente. Não devolva o produto derramado à embalagem original. Coletar os resíduos sem levantar poeira. Para
considerações relativas à eliminação consulte a seção 13. Varrer ou aspirar com vácuo o derramamento para um recipiente adequado
até sua disposição final. Mantenha em recipientes adequadamente fechados até a disposição final.
Incêndio: Meios adequados de extinção-Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está situado
ao seu redor. Água nebulizada, Pó seco, Dióxido de carbono {CO2), Espuma, Resíduos de combustão e a água de combate a incêndio
contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável.
Meio ambiente: Perigos para o ambiente. Não aplicar diretamente na água, em áreas com presença de águas superficiais, ou em região
entremarés abaixo do nível do mar. Não contamine a água na lavagem do equipamento ou na disposição da água de lavagem.Não
aplicar diretamente na água, em áreas com presença de águas superficiais, ou em região entremarés abaixo do nível do mar. Não
contamine a água na lavagem do equipamento ou na disposição da água de lavagem.
Contaminação: Inalação: Levar a pessoa para o ar livre e contatar o médico se os sinais ou sintomas persistirem. Pele: Retirar
imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar com sabão e água. Lavar a roupa contaminada antes de reutilizar. Olho: No caso
de contato com os olhos, remova as lentes de contato, se presentes, e lave imediatamente com água em abundância, também sob as
pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Ingestão: Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca com água
corrente. Se houver ingestão NÃO provoque vômitos, salvo se aconselhado por pessoal da área médica. Em caso de acidente ou
indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).
Observações: FMC Química do Brasil Ltda (AGRO) -Av. Dr. J. Bonifácio Coutinho Nogueira,150-1 ºand., Campinas - SP, Emergência Fone:
(34) 3319-3019, - Fone Emergência: 0800 34 35 450 (Fabricante). As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se
descritas exclusivamente no envelope para o transporte.

