
 
                                                    FICHA DE EMERGÊNCIA 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspecto: Líquido, límpido e incolor. É um peróxido de metil etil cetona em dimetilftalato indicado para cura de resina 
poliéster insaturada e éster vinílica.  
 
 
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Usar luvas apropriadas de neoprene ou 
borracha sintética, usar mascara protetora para o rosto e roupa de proteção. O EPI do motorista está especificado 
na ABNT NBR 9735. 
 

RISCOS 

Fogo: Peróxidos tem inflamação rápida e queimam vigorosamente com aceleração.  

 
Saúde: Se o produto estiver danificado, e os conteúdos internos expostos, podem ser prejudiciais à pele, aos olhos 
e as vias respiratórias. 
 
Meio Ambiente: Não prejudicial em condições normais de uso.   
 

EM CASO DE ACIDENTE 
 
Vazamento/ Avaria: Recolher o máximo possível num recipiente limpo para se possível utiliza-lo novamente ou 
eliminá-los. Cobrir o resto com absorvente inerte (vermiculita) para eliminação. Manter os conteúdos úmidos. Os 
resíduos não devem ser confinados.  
 
Fogo: Utilizar extintor de dióxido de carbono, pó químico seco, areia seca, água, espuma. Não utilizar halons.  
 
Poluição: N/A 
 
Envolvimento de pessoas: Mantenha fora do alcance de crianças. Evitar manter em local confinado. Em caso de 
acidente, remova a roupa contaminada e lave as áreas expostas com sabão e agua por no mínimo dez minutos, e 
em lugares mais sensíveis lavar somente com agua. No caso de ingestão, faça o paciente tomar leite ou agua, não 
induza vomito. 
 
Informações ao médico: Em todos os casos procurar assistência medica imediatamente e indicar o estado da 
vitima. 

 
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para o transporte.  

 
 
 
 
 

 
 

     Número de risco: 5        
Número da ONU: 3105 
Classe ou subclasse de risco: 5.2   
Descrição da classe ou  
subclasse de risco: Peróxido 
Orgânico - Tipo D - Líquido  
 
Grupo de embalagem: II 

Nome apropriado 
para embarque 

 
BRASNOX DM50 

  

Carlos Lisot
Retângulo

Carlos Lisot
Cabeça Emergencia



 
 
 

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA 

BOMBEIROS 193 

POLICIA MILITAR 190 

DEFESA CIVIL 199 

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 191 

SOS COTEC 0800-707 7022 

CEATOX 0800-148110 

ABIQUIM 0800-118270 

FATMA Plantão 1523 Tel.: 48 - 3216 1700 

CETESB 0800 11 3560 SP 

INEA 21 2332-4604/ 8596-8770 RJ 

FEPAM 51 9982-7840/ 3288-9444 

IAP 41 3213-3700 

 


