FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado
para embarque
GRAXA
MAGNA SEAL™

Número de risco: 3
Número da ONU: 1993
Classe ou subclasse de risco:
Descrição da classe ou
subclasse de risco: N/A
Grupo de embalagem: II

Aspecto: Gel quase líquido, solúvel em água, cor branca com odor de solvente.
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Luvas de resistência química,
óculos de segurança, vestir roupas normais de trabalho incluindo calça longa, blusas manga longa e botas
para prevenir o contato do produto com a pele. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR
9735.
RISCOS
Fogo: Estável em condições normais de uso. Evitar ácido, aldeídos, álcali, amina, óxido de etileno,
hidrocarboneto halogenado, halogênios, isocianato, ácidos fortes, agentes oxidantes fortes.
Saúde: Pode causar tontura, dor de cabeça ou náuseas, e irritação respiratória se inalado. Repetido ou
prolongado contato com a pele pode causar irritação ou queimadura.
Meio Ambiente: Manter na embalagem original para evitar exposição do produto ao meio ambiente.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento/ Avaria: Grandes derramamentos apresentam risco de incêndio e explosão. Evacuar a área e
assegurar a resposta por pessoal treinado e equipado para responder aos incidentes de material
inflamável ou agentes de emergência fora do local ou bombeiros.
Fogo: Utilizar extintores com dióxido (CO2) de carbono, de espuma, pó químico.
Poluição: Não especificado.
Envolvimento de pessoas: Em contato com a pele e olhos lavar imediatamente com água em
abundância. Em caso de ingestão coloque o indivíduo do lado esquerdo com a cabeça pra baixo.
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

