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Aspecto: Líquido viscoso com odor característico de estireno.  
 
 
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Óculos de proteção com protetor lateral 
Luvas de PVC ou borracha; Respirador roupas e outros equipamentos; Máscara respiratória com filtro químico 
Avental PVC ou borracha, botas. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 
 

RISCOS 

Fogo: Embalagens fechadas podem explodir se expostas ao calor extremo. 

 
Saúde: Produto inflamável e toxidade dos vapores. Os vapores são irritantes e seus efeitos são: dor de cabeça, 
vertigens, inconsciência; Olhos: irritação à queimadura, com eventual lesão na córnea; Pele: nocivo quando 
absorvido pela pele, podendo provocar irritações, secura da pele, queimaduras e dermatites.  
 
Meio Ambiente: Em condições normais de uso não prejudica o meio ambiente.  
 

EM CASO DE ACIDENTE 
 
Vazamento/ Avaria: Manter as pessoas afastadas, isolando a área de risco e impedindo a entrada. Remoção de 
fontes de ignição: Eliminar ou remover fontes de ignição (cuidado com eletricidade estática), evitar faíscas. 
 
Fogo: Meios para extinção do fogo: Pó químico CO2. Em incêndios mais graves pode-se usar também espuma e 
jatos de água pulverizados. Métodos equipamentos especiais para combater o fogo, combata o fogo de uma 
distância segura. Retirar da área todo o pessoal não protegido, usar equipamento de proteção adequado e completo 
para o combate ao incêndio.  
 
Poluição: Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as 
autoridades competentes. 
 
Envolvimento de pessoas: Remover a vítima para local de ar fresco. Aplicar oxigênio se a respiração estiver difícil. 
Se ingerido, não induzir ao vômito. 
 
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: 3        
Número da ONU: 1866 
Classe ou subclasse de risco: 3.0   
Descrição da classe ou  
subclasse de risco: Resinas 
Soluções Inflamáveis  
 
Grupo de embalagem: N/A 

Nome apropriado 
para embarque 

 
RESINA 

POLIÉSTER 

  

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 

 


