FICHA DE EMERGÊNCIA
Expedidor :

Durocolor Industrial Ltda.
Rua Soluções do Lar, 155
CEP. 06700-000- Cotia- SP

Tel./ Fax: (11) 4612-2014

Número de Risco : 30

Nome do Produto:
COMPONENTE “A”

Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :
Líquido incolor a amarelado com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :
Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

Fogo:

RISCOS
Inflamável. Sua combustão pode emitir gases tóxicos. Ponto de fulgor : 38ºC

Saúde :

Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Sua combustão pode liberar gases tóxicos e
irritantes às vias respiratórias.

Meio Ambiente :

A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES
Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte
de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.
Interromper, se possível, o vazamento.
Retirar os recipientes avariados.
Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.
Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.
Não fechar os recipientes hermeticamente.
Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:
Jato d’água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.
Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.
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 o local arejado.
Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.
Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.
Remover o produto da pele imediatamente.
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.
Maiores informações pelo telefone de emergência.

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

FICHA DE EMERGÊNCIA
Expedidor :

Durocolor Industrial Ltda.
Estrada da Fazendinha, 1670
CEP. 06364-000 – Carapicuiba – SP
Tel./ Fax: (11) 4169 9788

Número de Risco : 30

Nome do Produto:
COMPONENTE “B”

Número de ONU : 1866
Classe de Risco : 3
Descrição de Risco : Líquido Inflamável

Aspecto :

Líquido incolor a amarelado com odor de solventes. Riscos principal : Líquido inflamável.

EPI :

Respirador com filtro para gases orgânicos, óculos de proteção, luvas de PVC , botas .

RISCOS
Fogo:

Inflamável. Sua combustão pode emitir gases tóxicos. Ponto de fulgor : 38ºC

Saúde :

Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele. Sua combustão pode liberar gases tóxicos e
irritantes às vias respiratórias.

Meio Ambiente :

A contaminação de mananciais traz riscos severos para a fauna e a flora. Reage com água.

EM CASO DE ACIDENTES
Vazamento :

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Não fumar. Afastar qualquer fonte
de ignição. Evitar o contato com o produto. Utilizar equipamento de proteção individual.
Interromper, se possível, o vazamento.
Retirar os recipientes avariados.
Impedir que o produto vazado entre em contato com a água.
Conter o produto vazado com terra ou areia, recolhendo para recipientes com tampa.
Não fechar os recipientes hermeticamente.
Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com:
Jato d’água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.
Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.
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 o local arejado.
Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos.
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão.
Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário.
Remover o produto da pele imediatamente.
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica. Informações
Tratamento sintomático. Cuidados gerais.
Maiores informações pelo telefone de emergência.

aos Médicos:

Nome do Fabricante ou Importador: Durocolor Industrial Ltda

