Nome apropriado para embarque:
AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS
(polieteramina)

Telefone: (0xx47) 4009-7209
Telefone 24H: (0xx47) 4009-7209

Aspecto:

Nome Comercial:
REJUNTE INFINITY PARA
DECORAÇÃO

Número de risco:
80
Número ONU:
2735
Classe ou Subclasse de Risco:
8
Descrição da classe ou subclasse de
risco:
AMINAS LÍQUIDAS
CORROSIVAS
Grupo de embalagem:
II

Líquido transparente semifluido, sem odor, peso específico de 1,16 g/cm³ a 25°C, insolúvel
em água, ponto de inflamabilidade 252ºC.

Incompatível com agentes oxidantes (hipocloritos, peróxidos), ácidos (ácido sulfúrico),
álcalis fortes (hidróxidos).
Uso exclusivo da equipe de atendimento de emergência.

EPI:

Roupas que atendam completamente a proteção da pele, luvas de proteção, e máscaras
respiratórias quando o local não é bem ventilado. O EPI do motorista está especificado na
ABNT NBR 9735.
RISCOS

Fogo:

Podem evoluir gases tóxicos (óxidos de carbono, fenóis, hidrocarbonetos) quando
aquecidos até a decomposição.

Saúde:

Evitar o contato com os olhos e a pele. Evite a inalação. Use equipamento e roupas de
proteção adequados durante a limpeza.

Meio Ambiente:

Impedir que o produto entre em esgotos ou em águas abertas.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Ventile e limpe a área de todo o pessoal desprotegido. Elimine todas as fontes de ignição.
Absorver o derramamento com areia ou similar, coletar e colocar em recipientes seláveis
para descarte. Evitar o contato com os olhos e a pele. Evite a inalação. Use equipamento e
roupas de proteção adequados durante a limpeza.

Fogo:

ADEQUADO: espuma, pó químico seco ou dióxido de carbono. Prevenção da
contaminação de esgotos ou cursos de água.
INADEQUADO: informação não disponível.

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: Lave imediatamente a pele com bastante água e sabão. Remova roupas e
sapatos contaminados. Procure atendimento médico se ocorrerem sintomas.
Contato com olhos: Lave imediatamente os olhos com água em abundância por 15 minutos, pelo
menos. Procure assistência médica.
Ingestão: Não provoque vômito, a menos que seja orientado por pessoal médico. Procure
atendimento médico se os sintomas se desenvolverem e persistirem.
Inalação: Remova para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, forneça oxigênio. Se não estiver
respirando, aplique respiração artificial. Procure assistência médica.

Informações ao Médico:
Observações:

Tratamento sintomático.

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

