FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado
para embarque

GRAXA
KOPR-KOTE

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

Aspecto: Gel na cor cobre/bronze, com pH neutro e odor característico de petróleo.
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Luvas impermeáveis,
óculos de proteção e roupas de proteção quando necessário. O EPI do motorista está
especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS
Fogo: Estável em condições normais de uso. Evitar fontes de ignição.
Saúde: Causa sérias irritações aos olhos e a pele. Prejudicial se ingerida. Pode causar irritação
gástrica, náuseas, vômito e diarreia.
Meio Ambiente: Manter na embalagem original para evitar exposição do produto ao meio
ambiente.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento/ Avaria: Impedir a entrada de material contaminado em drenos, esgotos e cursos de
água. Jogue areia ou serragem e raspe com pá para transferir para recipientes adequados e
limpe a área afetada.
Fogo: Utilizar extintores spray de água; com dióxido (CO2) de carbono; pó químico; Espuma.
Poluição: Impedir a entrada de material contaminado em drenos, esgotos e cursos de água.
Envolvimento de pessoas: Remover a vítima para um ambiente bem ventilado e solicitar
assistência médica, remover e isolar roupas e calçados contaminados, lavar olhos com agua
corrente, ao ingerir não produzir vômito.
Informações ao médico: Informar a exposição sofrida pela vítima, caso necessário.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas
exclusivamente no envelope para o transporte.

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

