
 
                                                        FICHA DE EMERGÊNCIA 

                                                                                     
 
 

Aspecto:    SÓLIDO. NA COR BRANCA COM ODOR DE ÓLEO MINERAL. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Utilizar roupas apropriadas, bem como óculos de 
proteção e luvas quando necessário. Em caso de grandes incêndios proteção adequados e aparelho de respiração 
(SCBA) com uma máscara completa. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCOS 
Fogo: Não é inflamável em temperatura ambiente. Evitar calor, faíscas e chamas. Manter longe de fontes de ignição. 
 
Saúde: Não inalar, não ingerir e evitar o contato por longo período com a pele.  
 
Meio Ambiente: Toxicidade aguda baixa. 
 

EM CASO DE ACIDENTE 

 
Vazamento/ Avaria: Não tocar ou caminhar sobre material derramado. Coloque em pessoal apropriado Equipamento 
de proteção. Evite a dispersão do material derramado e do escoamento que entre em contato com o solo, cursos de 
água, drenos e esgotos. Informar as autoridades competentes se o produto tiver causado danos poluição (esgotos, 
cursos de água, solo ou ar). Mova os recipientes da área de derramamento. Aspirar ou varrer o material e colocar em 
um designado, recipiente de resíduos rotulado. 
 
Fogo: Use pó químico seco, CO₂, espuma resistente a álcool ou spray de água (névoa). Não use jato de água. Os 
bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e aparelho de respiração (SCBA) com uma máscara 
completa. 
 
Poluição: Não derramar em cursos de água, solo ou esgoto. 
 
Envolvimento de pessoas: Em caso de contato com os olhos lavar imediatamente os olhos com bastante água, 
levantando ocasionalmente as pálpebras. Verifique e remova quaisquer lentes de contato.  Em caso de inalação 
remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a em repouso em uma posição confortável para respirar. Em caso de 
inalação de produtos de decomposição em um incêndio, os sintomas podem ser atrasados. A pessoa exposta pode 
precisar ser mantida sob vigilância médica por 48 horas. Em contato com a pele lave cuidadosamente com água e 
sabão ou use produtos de limpeza de pele reconhecidos. Remover roupas e sapatos contaminados. Procure 
atendimento médico se os sintomas ocorrerem. Em caso de ingestão enxágue a boca com água. Remova a vítima para 
ar fresco e mantenha em repouso em uma posição confortável para respirar.  
  
Informações ao médico: Relatar os riscos a que a vítima foi exposta. 

 

Observações: Ao motorista: Em caso de emergência, vestir o EPI e realizar os procedimentos acima, desde que seja 
possível fazê-los considerando a gravidade do vazamento. Avisar as autoridades locais sobre o acidente. Solicitar 
apoio da empresa em qualquer situação de emergência. Mais instruções ao motorista, em caso de emergência, 
encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.  

 

 

 

 

 

  

     Número de risco: 9       
Número da ONU: 034G 
Classe ou subclasse de risco: 9 
Descrição da classe ou  
subclasse de risco: Diversos   
 
Grupo de embalagem: N/A 
 

Nome apropriado 
para embarque 

 
GRAXA  

BESTOLIFE 270  

  



 

 

 

         


