FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado
para embarque

BUZINA SPRAY NAVAL

Número de risco: 23
Número da ONU: 1950
Classe ou subclasse de risco: 2.1
Descrição da classe ou
subclasse de risco: N/A
Grupo de embalagem: N/A

Aspecto: Spray aerosol em lata utilizado para emissão de barulho (buzina).
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Óculos de proteção.
Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória
tendo em vista as condições de uso do produto. O EPI do motorista está especificado na ABNT
NBR 9735.
RISCOS
Fogo: Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como:
faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto
e motores elétricos.
Saúde: Os gases podem provocar tontura ou asfixia, além de provocar sonolência ou vertigem.
Meio Ambiente: Em condições normais de uso não traz grandes riscos ao meio-ambiente.
EM CASO DE ACIDENTE
Avaria/ Vazamento: Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de 100
metros. Não jogue água diretamente no ponto de vazamento. Recomenda-se que a área seja
ventilada.
Fogo: Compatível com dióxido de carbono (CO2), neblina d’água e pó químico. Não
recomentado utilizar água no produto em chamas. Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e
evacuar a área em um raio mínimo de 1600 metros. Contêineres e tanques envolvidos no
incêndio devem ser resfriados com neblina d’água.
Poluição: Não é esperado que o produto apresente eco toxicidade.
Envolvimento
de
pessoas:
Remova
a
vítima
para
local
ventilado
e
a
mantenha
em
repouso
numa
posição
que
não
dificulte
a
respiração.
Em caso de contato do produto na forma pressurizada com a pele, lave imediatamente a pele
exposta com quantidade suficiente de água. Em caso de contato do produto na forma
pressurizada com os olhos, lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água,
mantendo as pálpebras abertas.
Informações ao médico: Informar à exposição que a vítima sofreu. Em caso de contato com a
pele não friccione o local atingido.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas
exclusivamente no envelope para o transporte.

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA
BOMBEIROS
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0800-707 7022
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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

