FICHA DE EMERGÊNCIA
Telefone de emergências (Acidente/Saúde)
CEATOX 0800 0148110
Nome Apropriado para Embarque:
Produto não classificado perigoso para o
transporte, preparado a base de óleos.

CJI UT AN 4 - BASE

CJI Comércio e Indústria de Revestimentos Ltda
Rua Gáspere, nº 271 – Jardim São Sebastião
Jaguariúna/SP – CEP 13820-000
Fone: 0800.775.0025

Numero de Risco: NA
Numero de Risco ONU: NA
Classe ou Subclasse de Risco: NA
Descrição da Classe ou Subclasse
de Risco: NA
Grupo de Embalagem: NA

Aspecto
Liquido viscoso colorido.
EPI
De uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Luva de PVC, óculos de segurança e avental de
PVC. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735
RISCOS
Fogo
Inflamável. Gases inflamáveis/venenosos. Pode inflamar-se com outros materiais combustíveis (papel, óleo,
madeira, etc.).
Saúde
Se ingerido pode causar desconforto e queimaduras na boca e garganta, vômitos e diarréia. Pode ser absorvido
pela pele e também causar irritação e sensibilização. O contato com os olhos pode causar lesões na córnea.
Meio Ambiente
Tóxico para os organismos aquáticos.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento
Não tocar no produto derramado, estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Isolar a área e utilizar
equipamentos de segurança individual. Pequenos derramamentos, absorver com areia ou outro material
absorvente não combustível e guardar em recipiente para posterior descarte. Grandes derramamentos: confinar
o fluxo longe do derramamento, para posterior descarte.
Fogo
Resfriar o recipiente com neblina de água. Não use jato de água direto sobre o produto. Extinção por PQS,
CO², espuma ou neblina de água.
Poluição
Evitar que o produto siga para os cursos d’água. Avisar as autoridades.
Envolvimento de pessoas
Remover a vítima para o ar fresco e solicitar assistência médica de emergência. Remover e isolar as roupas e
sapatos contaminados. Em caso de contato como produto, lavar imediatamente a pele ou os olhos com água
corrente por pelo menos 15 minutos; Ingestão: se a vítima estiver consciente, dê dois copos de água ou leite.
Não induza ao vômito. Após os primeiros socorros encaminhar ao médico.
Informações ao médico
A lavagem gástrica deve ser aplicada de forma cautelosa, não forneça óleo mineral, pois aumentara a absorção
de hidrocarbonetos. O contato com o produto quente poderá causar sensibilização e queimaduras.
Observação: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.

