FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado para embarque:

Empresa: Hard Comércio de Fixadores e Resinas LTD
Endereço: Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira,150 Dist.
Ind. Joinville SC.
Telefone: (0xx47) 4009-7209
Telefone 24H: (0xx47) 4009-7209.

Aspecto:

SUBSTÂNCIA CLASSIFICADA
COMO NÃO PERIGOSA PARA
TRANSPORTE
Nome Comercial:
HARD SMP 340 CONSTRUÇÃO

Produto não enquadrado na
Resolução em vigor sobre
transporte de produtos perigosos.
Esta ficha é uma colaboração
espontânea.

Líquido pastoso colorido, peso específico 1,5 g/cm³ a 25°C, pouco solúvel em água, ponto
de fulgor > 80°C.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência.
EPI:

Luvas de proteção, óculos de proteção e máscaras respiratórias quando o local não é bem
ventilado. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS

Fogo:
Saúde:

Utilizar dióxido de carbono e pó químico para extinguir o fogo.
Inalação: Em caso de inalação, providenciar ar fresco. Em caso de dores, procurar um
médico.
Ingestão: Enxaguar a boca e tomar água em abundância.
Pele: Prolongado contato com a pele causa irritação.
Olhos: Irritação, vermelhidão e dor.

Meio Ambiente:

Não permitir que entre nas águas superficiais, subterrâneas ou canalização. No caso de
infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar as
autoridades competentes.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Usar equipamento de proteção individual (EPI). Ventilar a área do evento. Coletar e
acondicionar resíduo para disposição. Recolher mecanicamente por meio de processos
secos.
Coordenar as medidas de combate ao fogo em função do meio ambiente.

Poluição:

Informar a polícia e os órgãos públicos de abastecimento de água em caso de vazamento
de grandes quantidades próximas a rios.

Envolvimento de
Pessoas:

Contato com a pele: remover imediatamente a roupa contaminada, remover o produto com
pano ou papel absorvente, não usar solvente, lavar com água e sabão.
Contato com olhos: lavar imediatamente com água em abundância, abrindo e fechando os
olhos. Caso os sintomas persistam, consultar um médico.
Ingestão: a em caso de ingestão em grandes quantidades, beber bastante água e procurar
um médico.
Inalação: ventilar a área e remover a vítima para um local bem ventilado, consultar um
médico.

Informações ao Médico:

Observações:

Tratamento sintomático.

“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas
exclusivamente no envelope para transporte”.

